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Abstract  

Today, organizations have realized that no amount of knowledge capital can 

put them in a desirable competitive world. Therefore, more than any other 

factor, the employees of the organization are considered as the owners of 

knowledge and the most important assets of the organization, and knowledge 

management as a tool that can gather and organize existing knowledge and 

dynamics and spread it throughout the organization is important. But what is 

important is the impact on other dimensions of knowledge management. One 

of the dimensions mentioned in the cybernetic texts. In this article, in 

addition to introducing and defining cybernetics and its features and its 

application in organizations, we seek to use cybernetics in knowledge 

management. This article, after reviewing the concepts of knowledge 

management, cybernetics and each of its dimensions, addresses the 

applications of cybernetics in knowledge management of organizations. 

Keywords: cybernetics, knowledge management, entropy, communication, 

control, feedback. Introduction. 
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هاکاربرد سيبرنتيک در مديريت دانش در سازمان  

 فاطمه زنديان1

 ليال جباري2

 حسن منطق3

 چکیده

یای رقابتی مطلوب در دنها را تواند آنینمدانش  اندازهبهای اند که هیچ سرمایهها دریافتهامروز سازمان

ترین دانش و مهم صاحبان عنوانبهقرار دهد.بنابراین بیش از هر عامل دیگری کارکنان سازمان 

تواند دانش ابزاری که می عنوانبهاند و مدیریت دانش های سازمان مورد توجه قرار گرفتهسرمایه

اما آنچه ؛ موجود را گردآوری و نظم و پویایی بخشند و در کلِ سازمان اشاعه دهد، اهمیت یافته است

دانش است. یکی از ابعاد مطرح شده گذاری و تأثیرپذیری میان ابعاد دیگر و مدیریت مهم است، تأثیر

های آن و کاربرد یژگیودر متون سیبرنتیك است. در این مقاله عالوه بر معرفی و تعریف سیبرنتیك و 

یم. این مقاله پس از مروری بر هستها، به دنبال کاربرد سیبرنتیك در مدیریت دانش آن در سازمان

ها به کاربردهای علم سیبرنتیك در مدیریت ز آنمفاهیم مدیریت دانش، سیبرنتیك و ابعاد هر یك ا

 پردازد.یم هاسازماندانش 

 

 سیبرنتیك، مدیریت دانش، آنتروپی، ارتباط، کنترل، بازخورد.کلیدواژگان: 
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 مقدمه و بیان مسئله

امروزه سازمان بیش از پیش با مسائل و مشکالت گوناگون رو به رو هستند و در این میان 

ی استفاده کنند و از تهدیدها به خوببهها یابند که از فرصتوفقیت دست میهایی به مسازمان

های اخیر و افزایش روز افزون رقابت، پویایی و نفع خود سود برند. تغییر و تحوالت در دهه

گویی به نیازهای پذیری، سرعت در پاسخی انعطافسوبهها را عدم اطمینان محیطی، سازمان

داده تا بتوانند همچنان در صحنه رقابت باقی بمانند. در این بین نقش بازار و نوآوری حرکت 

ها به کمك ها بیش از پیش نمایان شده است. سازماندانش انسانی و مدیریت دانش در سازمان

توانند مزیت رقابتی مناسب کسب کنند و آن را حفظ نمایند. اگر این منبع استراتژیك می

گویی به شرایط یتشان برای پاسخظرفا آن را انتشار دهند توان و ها دانش را خلق کنند یسازمان

 یابد.متغیر دنیای امروز افزایش می

بندی کلی، دانش شامل دانش فردی و دانش سازمانی است. دانش فردی، دانشی در یك طبقه

دانشی است که  ،(Bhatt, 2001, p.69)است که در ذهن افراد جای دارد. دانش سازمانی 

گیرد دانش سازمانی به دو تعامالت میان فناوری، فنون و افراد در سازمان شکل می هواسطبه

شود. دانش آشکار، رسمی و عینی است و تقسیم می 2و دانش پنهان 1دسته دانش آشکار

 ,Hunter et al, 2002)تواند بدون ابهام در قالب کلمات و اعداد برای فهم کامل دانش می

Chau, 2002)  شود. دانش پنهان، ذهنی و به تجارب شخص وابسته است امروز قابل بیان

تدوین )دانش آشکار( به مقدار  (Kluge, 2001)فناوری اطالعات در کدگذاری و انتقال 

یی بیشتری دارد زیرا کمتر به تجربیات کارازیادی تجربه )دانش پنهان( نیاز است. دانش آشکار 

دیگر، کدگذاری و استفاده مجدد  افراد و مفاهیم ضمنی وابسته است. از طرفی

(Paswan&Wittmann,2009, p.174)  ،سازمان را  کاراییدانش از طریق فناوری اطالعات

  دهد.افزایش می

                                                                 
1. Explicit knowledge 

2. Tacit knowledge 
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خلق دانش جدید، اکتساب دانش ارزشمند از منابع بیرونی، استفاده از این دانش در 

های دیگر دانش به بخشگیری، کاربرد آن در فرایندها، محصوالت یا خدمات، اتصال تصمیم

اند که برای ارتقای یادگیری و نوآوری هایی، فعالیت1سازمانی و باالخره اثرات مدیریت دانش

  (Gupta & sharmak,2004). در سازمان الزم هستند 

شود. امروزه پیشرفت سازمانی در کشف دانش فردی و تلفیق آن با دانش سازمانی میسر می 

گسترش آن در سراسر سازمان و تبدیل آن به دانش سازمانی  کشف مرزهای دانش فردی و

(. در روزگاری نه چندان 1392هاست )زاهدی، یکی از کاربردهای علم سیبرنتیك در سازمان

رفتند و های موفق به شمار میدور سرمایه مادی و نیروی انسانی برگ برنده سازمان

تند گوی سبقت را از دیگر توانسی مینوعبههایی که این دو عنصر را در اختیار داشتند سازمان

ها رقبای خود بربایند، اما در حال حاضر این نگرش کامالً تغییر یافته است و موفقیت سازمان

های غیرمشهود و ناملموس دیگری از جمله اطالعات و دانش تا حد زیادی وابسته به سرمایه

سازد. این بدان سازمانی فراهم میاست که فرصت و بستر مناسب را برای خالقیت و نوآوری 

 معناست که یك سازمان برای پیشرفت همه جانبه خود به دانش سازمانی نیاز دارد.

ها، به دنبال کاربرد های سیبرنتیك در سازماناین مطالعه عالوه بر معرفی و تعریف ویژگی

یت دانش، سیبرنتیك در مدیریت دانش است. در این مقاله پس از مروری بر مفاهیم مدیر

ها به کاربردهای علم سیبرنتیك در مدیریت دانش پرداخته سیبرنتیك و ابعاد هر یك از آن

 شود.یم

 

 

 

                                                                 
1. Knowledge Management 
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 مدیریت دانش

نماد  عنوانبهبرای بسیاری از کشورهای پیشرفته  21ی آغازین قرن هاسالمدیریت دانش در 

به  2000یی از سال ی بزرگ اروپاهاشرکترقابت و عامل دستیابی به قدرت و توسعه است. 

، زادهساز)داوری و شانه  انددادهدرآمد خود را به مدیریت دانش اختصاص  %55بعد حدود 

1380.) 

های زیادی برای آن ارائه شده است. برخی از یفتعرمدیریت دانش مفهومی است که 

ت ید دارند که دانش یك سرمایه سازمانی است و مدیریتأکمانند ارنست پرز،  نظرانصاحب

کنند. وی معتقد است که مدیریت دانش عبارت است از یمدانش را بر همین اساس تعریف 

های عقالنی و تجربیات افراد یك سازمان و ایجاد قابلیت بازیابی یتقابلگردآوری دانش و 

یری دوباره کارگبهیك سرمایه سازمانی. در این معنی، مدیریت دانش بر ذخیره و  عنوانبه هاآن

برخی بر فرایند مدار بودن مدیریت دانش  (perez, 1999: 76)ید دارد تأکتخصصی  اطالعات

کینگ یکی از افرادی است که  گل ین. اندگنجاندهید کرده و آن را در تعاریف خود تأک

مدیریت دانش را فرایند خلق، سازماندهی، اشاعه و حصول اطمینان از درك اطالعات مورد 

 .(king, 1999)کند یمی نیاز برای انجام یك کار تلق

سازی برای تبدیل دانش )نهان به عیان و مدیریت دانش عبارت از اعمال مدیریت و زمینه

گذاری و استفاده از دانش بالعکس( در داخل یك سازمان از طریق گردآوری، به اشتراك

 (.1387یك سرمایه سازمانی در راستای دستیابی به اهداف سازمان است )حسن زاده،  عنوانبه
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 ها و فرایندهای مدیریت دانشیرساختز -1شکل 

ها و چه سازمانی بتواند تعامالت اثربخش را در میان کارکنان خویش در داخل گروهچنان

واحدهای سازمانی افزایش دهد، احتمال خلق دانش جدید در سازمان، انتقال و تبادل دانش 

ربخش دانش سازمانی نیز بیشتر خواهد بود. حال به میان افراد سازمان و در نتیجه مدیریت اث

دنبال عنصری هستیم که عالوه بر کنترل و نظارت بر اجرای فرایند مدیریت دانش به دنبال 

کننده در اجرای این فرایند نیز باشد که توجه به این نکات، ما را ارتباطات و تعامالت تسهیل

 دهد.ی مفهوم سیبرنتیك سوق میسوبه

و اهداف و سطوح آن سیبرنتیك  

گری، رهبری و کنترل شکل گرفت و پس از آن سیبرنتیك که در ابتدا بر اساس مفاهیم هدایت

با تعبیر وینر، پدر این علم، به کنترل و ارتباط در حیوان و ماشین اطالق گردید، همواره از 

لومی که از ها برخوردار بوده است. با بررسی عگستره و نفوذ درخور توجهی در سایر رشته

به این مهم دست یافت که هرچند خاستگاه این علم ریشه در  توانیاند، مسیبرنتیك بهره برده

و بر  یاها دارد اما در عین حال، علمی است فرا رشتهتمامی این علوم و مباحث نظری آن

 از آن تعریفی جامع و قابل کاربرد در تمامی علوم ارائه داد توانیهمین مبناست که نم

 (.1391)آخشیك، 
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دلخواه خود پسندی از سیبرنتیك ارائه نشده است و هر گروهی بهتاکنون تعریف دقیق و همه

مختلف  یهاآن در شاخه گفت که به مناسبت موارد استفاده توانیآن را تعریف کرده است. م

 کندیقل م(. چنان که الکساندر برگ ن1366:22، 1علوم تعاریف گوناگونی ارائه شده است )لرنر

 تاکنون دست کم چهل تعریف از سیبرنتیك به عمل آمده است:

 هنر سکانداری و هدایت کردن یا هنر اداره کردن است. افالطون:

 اداره کردن، علم حکومت، هنر رشد و توسعه است. یهاروش :آمپر

ادل اطالعات است که از نظر تبادل انرژی باز و از نظر تب ییهاسیبرنتیك علم مطالعه نظام آشبی:

 .باشندیو کنترل بسته م

 علم سازماندهی کارآمد. استافورد بیر: 

؛ از نظر او داندیگذار سیبرنتیك، آن را علم کنترل و ارتباط ماشین و حیوان منوربرت وینر پایه

؛ چون هیچ رابطه و کنترلی گرددیم هایغامپ یهنظر گسترده یهااین علم شامل تمامی حوزه

 .پذیر نیست و هر پیغامی حاوی اطالعات استامکان هایغامو یا دریافت پ بدون ارسال

که هر پدیده با محیط و درون خود ارتباطاتی ذاتی یا  کندیسیبرنتیك این نکته را روشن م 

قراردادی دارد و شدت و ضعف این روابط، نقش، شکل و درجه پیچیدگی آن را مشخص 

 .کندیم

آالت و ی مفاهیم کنترل و ارتباط در موجودات زنده، ماشیندر واقع، سیبرنتیك به بررس

 (.2016)نوویکوف،  پردازدیها مسازمان

اتفاق تعاریف در این موضوع استنباط کرد که قریب به توانیبندی تعاریف ارائه شده ماز جمع

پیچیده است؛ به  یهااند که سیبرنتیك علم جدیدی برای کنترل و تنظیم مجموعهمشترك

های پیچیده، ارتباطات، نظارت و گفت رهبری آگاهانه و اندیشمندانه نظام توانیارت دیگر معب

 .دهندیکنترل و تنظیم، هسته مرکزی سیبرنتیك را تشکیل م

                                                                 
1  . lerner 
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هدف سیبرنتیك عالوه بر گسترش زبان و فنونی که ما را قادر به حل مسائل کنترل و ارتباط 

ها بتوانیم مظاهر ویژه است تا با کمك آن هایییوهو ش اهیشهاز اند یا، یافتن مجموعهسازندیم

(. از نظر لرنر هدف اساسی 3: 1366ها را تحت مفاهیمی خاص، طبقه بندی کنیم )وینر، آن

ها و کنترل و تنظیم در سازمان هاییوهش ینو مؤثرتر ینتر، مناسبترینیعسیبرنتیك یافتن سر

 پیچیده است. یهانظام

ر مانند یك ابزار کنترل کننده رویدادها و حوادث است. اطالعات حاصل از سیبرنتیك برای بش

نیز  هایافته. برای حفظ این دهدیرا شناسایی و تحت کنترل قرار م هایو آگاه هایدهروابط پد

 .دهدیسازی، انتقال و پردازش اطالعات را انجام مدر مواقع لزوم عملیات ذخیره

 کاربرد و دامنه سیبرنتیك

از:  اییزهرنتیك یکی از کارآمدترین فنون امروزی است. باید توجه داشت که سیبرنتیك آمسیب

کیهان شناسی، زیست شناسی، ریاضیات کاربردی، منطق، فلسفه و علم کنترل، ارتباطات و 

ها و ها و صورت بندی آنمحاسبات و انتقال اطالعات است. سیبرنتیك با بررسی خرده نظام

شناسی ها و با استفاده از علم فرایند زیستی و روانجموعه، در همه رشتهم یتمامتعمیم به

علوم نظری و اجتماعی و کاربردی به عهده گرفته  هایینهگشتالت، نقش بنیادی را در تمام زم

 است.

شناسی سازمانی و پزشکی، رواندرمانی و رواندامنه وسیع سیبرنتیك در پزشکی و روان

ها شناسی روانی و در ساختن اعضای مصنوعی برای انسانوژی آسیبمهندسی ژنتیك و فیزیول

 بیماران سرطانی به نتایج یهاشناسی و شناخت علل گسترش تصاعدی سلولو سرطان

 آوری دست یافته است.شگفت

کننده بر تولید یا توسعه علوم جدیدی مثل نظریه انکارناپذیر و تعیین یریعموماً، سیبرنتیك تأث

عصبی  یهاکامپیوتر، نظریه اطالعات، نظریه خودکاری، هوش مصنوعی و شبکه کنترل، علوم
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پویا و زندگی  یها، نظاماییانهسازی راسازی و مدلمصنوعی، علوم شناختی، علوم شبیه

 (.133: 1395)داورپناه،  ماشینی داشته است

تنها بر کنترل و کند این است که تأکیدش ها متمایز میآنچه که سیبرنتیك را از بقیه رشته

های طبیعی همانند های مهندسی شده و ساخته دست بشر نیست، بلکه نظامارتباطات در نظام

شوند را نیز در بر گذاری و کنترل میها هدفها و جوامعی که توسط ایجادکنندگان آنارگانیزم

پردازد ند، نمیاها از چه چیزهایی تشکیل شدهگیرد. سیبرنتیك تنها به این موضوع که نظامیم

یژه به مطالعه وبهکند. سیبرنتیك کنند نیز بحث میچگونه عمل می هاآنبلکه در مورد این که 

 پردازد.ها میهای نظامنقش انسان در ساختار مدل

سازمانی که از انسان سرچشمه  مدیریت دانش این پژوهش به دنبال کاربرد سیبرنتیك در

 .هستگیرد، می

 بازخورد ارتباط، کنترل و 

 اختصاربهمدیریت دانش  سه عنصر اساسی در رویکرد سیبرنتیکی هستند که کاربرد آنان در

 شود.توضیح داده می

 ارتباط و کاربرد آن در مدیریت دانش

ی اگونهبهبرقراری ارتباط میان کارکنان خود  باهدفسازمان اطالعات و دانش مورد نیاز را 

گیری از دانش فردی و بتواند در یك ارتباط منطقی و با بهرهکند که همه افراد سازماندهی می

سازمانی با یکدیگر در ارتباط باشند و در تالشی هدفمند، به تحقق اهداف سازمانی کمك 

نظر از دانش فردی و ذهنی، از خرد جمعی تبعیت کنند. در این فرایند همه افراد سازمان صرف

 پردازند.کرده و به تعامل با یکدیگر می
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 بازخورد و کاربرد آن در مدیریت دانش

سازد و انحرافات یمبازخورد یك مدار ارتباطی است که چگونگی عملکرد سیستم را مشخص 

کند یمکند. سیستم با توجه به اطالعاتی که از طریق مدار بازخورد دریافت یمرا تعیین 

آورد یمدر خود به وجود  اصالحات الزم را متناسب با شرایط زمان و مکان و اقتضای موقعیت

ی مربوط به نتایج هادادهداند که یم( بازخورد را مجرایی 1366لرنر )(. 11: 1386)زاهدی، 

مداوم و پیوسته در  طوربهشود. بازخورد یمکنترل در امتداد آن به داخل سیستم برگردانده 

های زیستی یا امفیزیکی و خواه نظ هاینظامسیستم وجود دارد. بازخورد خواه مرتبط با 

انجام شود تا از انحرافات سیستم از اهداف تعیین شده  موقعبهمداوم و  صورتبهرفتاری، باید 

 آن جلوگیری کند.

شود و نقش مهمی در ارتباطات بازی گوید: فراگرد بازگشت، بازخورد خوانده میشرام می

است.  کنترلبازخورد نتیجه فرایند شوند های ما تفسیر میگوید چگونه پیامکند زیرا به ما میمی

سازد تا میزان در رویکرد سیبرنتیکی مدیریت دانش سازمانی، بازخورد این امکان را فراهم می

به ؛ مفید و یا غیرمفید بودن اطالعات و دانش سازماندهی شده برای سازمان مشخص شود

اندهی شده به چه میزان یابد که دانش سازمی در میخوببهعبارت دیگر در این مرحله سازمان 

ها و در راستای اهداف از پیش تعریف شده است. از طریق این فرایند سازمان کاستی

های خود را در ارتباط با مدیریت دانش شناسایی و نسبت به بازنگری و اصالح توانمندی

 کند.ها و نقاط ضعف اقدام میکاستی

 گذاری و کنترل و کاربرد آن در مدیریت دانشهدف

یرقابل غنترل مفهومی است که از دیرباز در ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی بشر نقشی ک

ی است که بر روی یك اشدهی انتخاب هاکنشانکار داشته است. مفهوم کنترل، مبین اعمال یا 

مبتنی بر اطالعاتی هستند که برای بهبود بخشیدن به  هاکنشگیرد. این یمیا چند شیء انجام 

(. کنترل، 1366روند )لرنر، یمیا توسعه و تکامل شیء مفروض به دست آمده و به کار  کارکرد
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گیرد تا سازگاری سیستم را یمخودتنظیمی سیستم مورد استفاده قرار  منظوربهعاملی است که 

با شرایط متغیر محیط فراهم کرده و ضمن تنظیم سیستم با شرایط جدید، فعالیت آن را به 

 استای اهداف مورد نظر تعدیل کند.در ر مؤثرنحوی 

استفاده از رویکرد سیبرنتیکی برای حل مسائل در همه علوم کاربرد دارد. هر جا سخن از 

شود. چون کنترل، اصل اساسی یمکنترل و بازخورد به میان آید، دانش سیبرنتیك در آنجا وارد 

شود. یمدرك  مؤثری اهسازمانعلم  عنوانبه عموماًدر دانش سیبرنتیك است. سیبرنتیك 

ین نوآوری ترمهمکه دارای هدف بوده و برای رسیدن به آن گام بردارند.  مؤثرندیی هاسازمان

سیبرنتیك، توضیح آن درباره هدفمندی یا هدف است. یك سیستم مستقل، همانند یك موجود 

ند، از خود کیمتواند در برابر موانع محیطی که او را از هدف دور یمزنده، یا یك انسان، 

مداری بر نظارت یا کنترل اختالالت داللت دارد. بنابراین، هدف؛ مقاومت نشان دهد

تواند باعث به کار بردن دستورالعملی شود که بتواند آشفتگی را کنترل کند. یممداری هدف

ها از اختالالت احتمالی درون یآشفتگگذاری بر مقررات یا کنترل  هدف باعلم سیبرنتیك 

 کند.یمجلوگیری سیستم 

کنترل از عناصر اصلی یك سیستم سیبرنتیکی است که هدف آن جلوگیری از انحراف و 

شود تا یك سیستم آسوده خاطر به حیات خود ادامه دهد و نظمی است. کنترل سبب میبی

برخوردی منطقی با مسائل و مشکالت آتی داشته باشد. در مدیریت دانش سازمانی نیز کنترل 

د تا اطالعات و دانش مورد نیاز سازمان به شکل مطلوب گردآوری، سازماندهی، شوسبب می

پردازش و مورد بهره برداری قرار گیرد. در این فرایند سازمان در جستجوی آن دسته از 

گیری مفید از آنان به فعالیت خود ادامه دهد و نگاهی مطمئن اطالعاتی است که بتواند با بهره

ی دانش مورد نیاز خود را اگونهبهبنابراین در این فرایند سازمان باید  ؛به آینده داشته باشد

که شایسته است نیاز  گونهآنمدیریت و کنترل نماید که اطالعات و دانش سازماندهی شده 

 های سازمانی فراهم سازد.اطالعاتی افراد را برای فعالیت
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 :Choi, 2008: Paswan & Wittman,2009)دانش تحقیقات انجام گرفته در مورد مدیریت 

Gupta and Sharmak, 2004)  .به دنبال تأثیرات دانش و مدیریت آن در سازمان بوده است

چرخه مدیریت  (Newman & Conard, 1999)بر اساس مدل عمومی دانش در سازمان 

دانش شامل ایجاد دانش در سازمان، نگهداری، تبدیل و انتقال دانش در سراسر سازمان و در 

پایه تمام  دارند که دانشهای خود بیان مییت به کارگیری آن است. محققین در پژوهشنها

کننده الگویی است که امکان تشریح و بیان (Massa & Testa, 2009)های رقابتی است مزیت

سیبرنتیك . (Bellinger et al, 2004)سازد وضع موجود و پیش بینی وقایع آینده را فراهم می

هم چون روابط میان اجزاء، تنوع و محدودیت برای کاهش عدم اطمینان  هاییبا ویژگی

(Meyers, 2001)،  آنتروپی و چرخش اطالعات و هم چنین هدف گذاری و کنترل برای

( و 1382، بیرن بائوم، 1381بازخورد )زاهدی،  (Beer,2000)کاهش انحرافات درون سیستم 

تواند در تسهیل می (Nechansky, 2008)گیری در شرایط متنوع ضرورت تنوع برای تصمیم

 یری دانش در سازمان تأثیرات به سزایی داشته باشد.کارگبهو 

های های آن که مختص سازماندهد که سیبرنتیك و عمل به ویژگیاین پژوهش نشان می

سیبرنتیك محور است بر توسعه فرایند مدیریت دانش در سازمان مورد نظر تأثیرگذار است. 

اند، ارتباطات گسترده ی از هم تفکیك شدهخوببههای مختلف سازمانی که وجود بخش

ها و قوانین روشن سازمانی، به کارکنان، دستورالعمل موقعبهسازمانی، واگذاری اطالعات 

ها باعث کارها در برابر تنوع فعالیتدهی سریع و مداوم، هدفمندی و افزایش تنوع راهگزارش

یری دانش در سطح گسترده سازمانی با کارگبهب، نگهداری و شود که سازمان در کسمی

کارها، سهولت بیشتری اقدام نماید. همچنین انجام فرایند مدیریت دانش باعث تنوع راه

 شود.دهی سریع و واگذاری اطالعات با توجه به دانش افراد میگزارش
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 سیبرنتیك در یك سازمان برگرفته از: -2شکل 

(https://www.slideshare.net/samanehborji/ss-85655863) 

 

 گیرینتیجه

های سازمان شود و این دانش سازمانی زمانی ارزشمند است که بتواند موجب پویایی فعالیت

ممکن مورد استفاده قرار  یست مگر آنکه دانش به شکل مطلوب و در بهترین زماننپذیر امکان

های خود بوده است. اگر در گیرد. انسان در طول تاریخ نیازمند مدیریت و کنترل فعالیت

کردند، جهان های سنتی بر نوع و نحوه مدیریت حکمرانی میروزگاری نه چندان دور شیوه

رل اطالعات و کند. سیبرنتیك نگاه جدیدی به کنتای متفاوت از کنترل را تجربه میامروز گونه

توانند با گردآوری، سازماندهی و ها میآن سازمان بر اساسمدیریت آن فراهم دارد که 

گیری و استفاده از بازخورد، بیش از گذشته به آینده و ادامه حیات خود امیدوار باشند بهره

 (.1397)برجی، 

ستفاده از خرد جمعی ها، اآنچه گفته شد یکی از اهداف اساسی مدیریت دانش در سازمانبنا بر

که راه را برای توسعه و پیشبرد اهداف سازمانی  هستو تبدیل دانش ضمنی به دانش صریح 

https://www.slideshare.net/samanehborji/ss-85655863
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گیری از توان فکری و ذهنی کارکنان ها با بهرهسازد. این بدان معناست که سازمانفراهم می

یی در تفکر خود، دانش فردی و ذهنی آنان را با دانش سازمانی تلفیق و برای رسیدن به همگرا

 سازد.سازمانی همراه می

در رویکرد سیبرنتیکی مدیریت دانش، این نکته حائز اهمیت است که افراد یك سازمان 

 منزلهبهگذارند و این های ذهنی خود را با دیگر افراد سازمان به اشتراك میتجربیات و داشته

این رویکرد چرخه حرکت در جهت تبدیل دانش ضمنی به دانش آشکار یا صریح است. در 

تولید دانش سازمانی از خلق تا استفاده و سپس بازخورد یك رویکرد منطقی و ساختار یافته 

های اطالعاتی فردی و گروهی تولید و سپس با استفاده از فناوری صورتبهاست که دانش 

سیبرنتیکی به ید کرد که رویکرد تأککل باید بر این نکته  طوربهگیرند. برداری قرار میمورد بهره

مدیریت دانش سازمانی، یك راهکار کارآمد برای حل مسائل سازمانی از طریق گردآوری، 

گیری از دانش ضمنی و صریح برای دستیابی به اهداف سازمانی است. سازماندهی و بهره

مدیریت اصولی دانش در سازمان موجب تشریك مساعی کارکنان و همچنین تالش هدفمند 

در این میان با رویکرد سیبرنتیکی  ؛ کهایر رقبا در تحقق اهداف سازمانی استبرای رقابت با س

 در جهت توسعه و تعالی سازمانی مورد توجه قرار داد. مؤثری کارا و اگونهبهتوان دانش را می

 منابع

سازمان مطالعه و تدوین کتب  .خط مشی دولتی یینگیری و تعتصمیم(. 1379. )الوانی، مهدی

 .ی سمتعلوم انسان

 .تهران: نشر مدران. تحقیق در علوم اجتماعی یهاروش(. 1382. )ایران نژاد، مهدی

ی ذخیره و هانظام(. رویکرد سیبرنتیکی به 1395اسماعیل پور، رضیه و فقیه نظام الدین. )

 . 5-24(، 1)6بازیابی اطالعات. پژوهشنامه کتابداری و اطالع رسانی، 

برنتیك در رشته علم اطالعات و دانش شناسی. قابل دسترسی (. نظریه سی1397برجی، سمانه )

 https://www.slideshare.net/samanehborji/ss-85655863در آدرس: 

https://www.slideshare.net/samanehborji/ss-85655863
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ای مکانیکی هدر نظام هایسم(. سیبرنتیك: نظریه عمومی کنترل مکان1395داورپناه، محمدرضا )

 و ادراکی. تهران: دبیزش.

 پیکان. تهران، اجتماعی. ارتباطات هاینظریه (.1381. )رزاقی، افشین

(. رابطه سیبرنتیك و مدیریت دانش در سازمان. مطالعات 1390زاهدی، شمس السادات )
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