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  چكيده
ها را  تواند آن اي به اندازه دانش نمي ايهاند كه هيچ سرم ها دريافته امروزه سازمان     

لذا بيش از هر عامل ديگري كاركنان سازمان به . در دنياي رقابتي مطلوب قرار دهد
اند و  هاي سازمان مورد توجه قرار گرفته ترين سرمايه دانش و مهم عنوان صاحبان

تواند دانش موجود را گردآوري و نظم و  يريت دانش به عنوان ابزاري كه ميمد
گذاري تأثيراما مهم . پويايي بخشيده و در كل سازمان اشاعه دهد، اهميت يافته است

و رابطه متقابل  تأثيراين مقاله . باشد ري ابعاد ديگر با مديريت دانش ميپذيتأثيرو 
سيبرنتيك كه شامل شش بعد اصلي تنوع و محدوديت، آنتروپي و اطالعات، 

گذاري و كنترل، بازخور و تمايزات و روابط  ضرورت تنوع و قاعده تصميم، هدف
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است، با مديريت دانش كه شامل چهار فرآيند اصلي ايجاد دانش، تبديل و انتقال 
را مورد بررسي قرار  باشد ميدانش  به كارگيريدانش و  دانش، حفظ و نگهداري

ه و اطالعات و جامعه آماري پژوهش كاركنان شركت توليدي فراسان بود. دهد مي
هاي  براساس تحليل. شده استآوري  نامه جمع هاي پژوهش با استفاده از پرسش داده

دليل داشتن  انجام شده، بعد تنوع و محدوديت و فرآيند تبديل و انتقال دانش به
تأييد مدل هاي پژوهش حاكي از  به عالوه يافته. هاي ضعيف حذف شدند شاخص

آوري شده و رابطه متقابل و معنادار سيبرنتيك و فرآيند  هاي جمع مفهومي با داده
  .باشد مديريت دانش مي

  سيبرنتيك، مديريت دانش، دانش سازماني: واژگان كليدي

  مقدمه
رو به رو هستند و گوناگون پيش با مسائل و مشكالت ها بيش از  امروزه سازمان  

ها به خوبي استفاده  كه از فرصت يابند  يت دست ميموفقبه ي يها سازمان مياندر اين 
هاي اخير و افزايش  تغيير و تحوالت در دهه. به نفع خود سود برند هاكنند و از تهديد

ها را به سوي  اطمينان محيطي، سازمان روزافزون رقابت، پويايي و عدم
گويي به نيازهاي بازار و نوآوري حركت داده تا  پاسخ پذيري، سرعت در انعطاف

دانش انساني و در اين بين نقش . بتوانند همچنان در صحنه رقابت باقي بمانند
رهبران تجارت جهاني به  .نمايان شده است پيشها بيش از  در سازمان مديريت دانش

ترين  هاي انساني از مهم اور دارند كه دانش سرمايهطور فزاينده به اين ديدگاه ب
 Hitt and(رود  هاي رقابتي به شمار مي باشد و پايه تمام مزيت هاي سازماني مي قابليت

Ireland, 2005.( رسيدن به  ها براي ها و شركت دانش يكي از منابع مهم سازمان
 & Massa)قيق است نيازمند مديريت دهاي رقابتي است و به دليل پويا بودن  مزيت

Testa, 2009, p.129) .توانند مزيت  ن منبع استراتژيك ميها به كمك اي سازمان
ها دانش را خلق كنند يا  اگر سازمان. حفظ نمايندكنند و آن را  رقابتي مناسب كسب

به شرايط متغير دنياي امروز  گويي شان براي پاسخ انتشار دهند توان و ظرفيت آن را
كه دانش بيان كننده الگويي است  .(Choi et al, 2008, p.235) يابد افزايش مي
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 سازد بيني وقايع آينده را فراهم مي طور پيش امكان تشريح وضع موجود و همين
 et al, 2004, p.16) Bellinger.( بندي كلي، دانش شامل دانش فردي  در يك طبقه

دانش . دانش فردي، دانشي است كه در ذهن افراد جاي دارد. و دانش سازماني است
سازماني، دانشي است كه به واسطه تعامالت ميان فناوري، فنون و افراد در سازمان 

و  1دانش سازماني به دو دسته دانش آشكار ).Bhatt, 2001, p.69(گيرد  شكل مي
تواند بدون  دانش آشكار، رسمي و عيني است و مي. شود تقسيم مي 2دانش پنهان

دانش پنهان، ذهني و به تجارب شخص . ابهام در قالب كلمات و اعداد بيان شود
براي فهم كامل دانش قابل  ).Hunter et al, 2002؛  Chau, 2002(وابسته است 

  نياز است) انش پنهاند(به مقدار زيادي تجربه ) دانش آشكار(تدوين 
 )Kluge, 2001.( ال دانش آشكار آوري اطالعات در كدگذاري و انتق امروزه فن

از . د زيرا كمتر به تجربيات افراد و مفاهيم ضمني وابسته استكارآيي بيشتري دار
كارآيي ، اطالعات  اده مجدد دانش از طريق فناوريطرفي ديگر، كدگذاري و استف

ايجاد دانش  ). Paswan & Wittmann,2009, p.174( دهد سازمان را افزايش مي
جديد، اكتساب دانش ارزشمند از منابع بيروني، استفاده از اين دانش در 

محصوالت يا خدمات، اتصال دانش به  گيري، كاربرد آن در فرايندها، تصميم
 باشند كه هايي مي ، فعاليت3سازماني و باالخره اثرات مديريت دانش هاي ديگر بخش

 ,Gupta & sharmak براي ارتقاي يادگيري و نوآوري در سازمان الزم هستند

اي است كه تحقيقات بسياري در اين  اهميت و ضرورت موضوع به اندازه ).(2004
زمينه انجام شده است، ولي نكته حائز اهميت نقش ابعاد ديگر سازماني در 

متقابل مديريت  تأثير نينچ همآميز مديريت دانش و  سازي و استقرار موفقيت پياده
امروزه پيشرفت سازماني در كشف دانش فردي و تلفيق آن با . هاست دانش بر آن

سر سازمان و راكشف مرزهاي دانش فردي و گسترش آن در س. دانش سازماني است
هاست  تبديل آن به دانش سازماني يكي از كاربردهاي علم سيبرنتيك در سازمان

)Sarnovsky, 2006(.  هاي آن  و ويژگي 4ليل ناديده گرفتن مفهوم سيبرنتيكبه د
                                                                                                                   
1- Explicit Knowledge                          
2- Tacit Knowledge                              
3- Knowledge Management                  
4- Cybernetics 
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هاي سيبرنتيك در  در تحقيقات، اين پژوهش عالوه بر معرفي و تعريف ويژگي
 پژوهشدر اين . باشد و رابطه متقابل آن با مديريت دانش مي تأثيرها، به دنبال  سازمان

ها، به  نپس از بررسي و معرفي مديريت دانش، سيبرنتيك و ابعاد هر يك از آ
هاي مرتبط با متغيرهاي مورد مطالعه با استفاده از تحليل عاملي  بررسي شاخص

در نهايت با استفاده از مدل . گردد هاي ضعيف اقدام مي و حذف شاخص 1يتأييد
هاي تحقيق با استفاده از مدل معادالت  مفهومي برازش شده به آزمون فرضيه

و تحليل عاملي  3از نمودار تحليل مسيراي  گر آميزه كه در حقيقت بيان 2ساختاري
  .شود ي است، پرداخته ميتأييد
  مديريت دانش     
هاي منظم و سيستماتيك سازماني گفته  اي از فعاليت مديريت دانش به مجموعه  
تر از طريق دانش در دسترس انجام  شود كه جهت دستيابي به ارزش وسيع مي
هاي افراد يك سازمان و  دانش در دسترس، كليه تجربيات و آموخته. گيرد مي
 ,Merwick(  شود مل ميها در داخل يك سازمان را شا كليه اسناد و گزارش چنين هم

2003, p.820 .(و همكارانش  4چانگ)هاي تجربي خود  در پي پژوهش) 2000
هاي افراد در  ها و تخصص و ارائه مهارت به كارگيريمديريت دانش را فرايند 

مديريت دانش، . شود اطالعات پشتيباني مي آوري فندانند كه توسط  سازمان مي
اي  به شيوه اي است كه بتوان آن را دانش به گونهظ فرايند خلق و تسهيم، انتقال و حف

 ).et al, 2005, p.178 Haffman(. مورد استفاده قرار داداثربخش در سازمان 
مديريت دانش را فرآيند توسعه دانش، تقسيم دانش و به ) 2002( 5پترسن و پلفلت

ديريت م. دانند كار بردن اين دانش در سازمان جهت دستيابي به مزيت رقابتي مي
ها طراحي شده است تا  دانش چهارچوب يا نظامي است كه براي كمك به سازمان

و استفاده مجدد  به كارگيريها بتوانند از طريق كسب، تجزيه و تحليل،  سازمان
 دنياي پيچيده امروز داشته باشند گيري بهتر و سريعتري را در دانش، تصميم

                                                                                                                   
1- Confirmatory Factor Analysis          
2- Structural Equation Model           
3- Path Analysis                               
4- Chong  
5- Petersen and Poulfelt                       
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(Azmi, 2010, p.61). علت رشد ) 2001( 1اسكاربراو و سوآنKM2  را ناشي از دو
دانند و معتقدند كه اين روندها باعث  گرايي مي سازي و فراصنعتي پديده جهاني
 آوري فنبه وجود آمده توسط  آوري فنهاي  و نيز پيشرفت 3دانشگرهاافزايش تعداد 

نكته حائز اهميت در اجراي اثربخش فرآيندهاي . دنباش اطالعات و ارتباطات مي
چه سازماني بتواند   دانش، نوع تعامالت و ارتباطات انساني است؛ چنانمديريت 

ها و واحدهاي  تعامالت اثربخش را در ميان كاركنان خويش در داخل گروه
سازماني افزايش دهد، احتمال خلق دانش جديد در سازمان، انتقال و تبادل دانش 

. ي نيز بيشتر خواهد بودميان افراد سازمان و در نتيجه مديريت اثربخش دانش سازمان
حال به دنبال عنصري هستيم كه عالوه بر كنترل و نظارت بر اجراي فرايند مديريت 
دانش به دنبال ارتباطات و تعامالت تسهيل كننده در اجراي اين فرايند نيز باشد كه 

پژوهش حاضر به . دهد توجه به اين نكات، ما را به سوي مفهوم سيبرنتيك سوق مي
كه بنا به  استروابط سيبرنتيك و استقرار مديريت دانش در سازمان  راتتأثيدنبال 

  :شود فرضيه تحقيق به صورت زير بيان مي اين مهم اولين
رابطه مثبت و معناداري بين سيبرنتيك و مديريت دانش در سازمان  :فرضيه اول    

  .وجود دارد
  سيبرنتيك 

 نشأتبه معني سكاندار  Steersmanا يKybernetes سيبرنتيك از كلمه يوناني   
و در  4هاي افالطون واژه سيبرنتيك اولين بار در روزگار باستان در نوشته .گيرد مي

دولتمداري اثربخش در  ، كه هر دو آن را به عنوان علم5ليفات آمپرأقرن نوزدهم در ت
 داني به نام نوربرت اين مفهوم در كتاب رياضي. اند، ديده شده است در نظر گرفته

كه سيبرنتيك را از بقيه  چه آن .)Beer, 2004, p.857( احيا شد 1984در سال  6وينر
ارتباطات در  كنترل و برش تنها تأكيدكند اين است كه  ها متمايز مي بقيه رشته

                                                                                                                   
1- Scarbrough and Swan 
2- Knowledge Management 
3- Knowledge workers 
4- Plato 
5- Ampere 
6- Wiener 
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هاي طبيعي همانند  هاي مهندسي شده و ساخته دست بشر نيست، بلكه سيستم سيستم
شوند  گذاري و كنترل مي ها هدف ن آنكه توسط ايجادكنندگا ها و جوامعي ارگانيزم
چيزهايي  چهها از  سيستم كهموضوع  اينبه سيبرنتيك تنها  .گيرد بر مي را نيز در

كنند نيز  عمل مي چگونهها  كه آن بلكه در مورد اين پردازد نمي اند، تشكيل شده
ها      هاي سيستم سيبرنتيك به ويژه به مطالعه نقش انسان در ساختار مدل. كند بحث مي

سيبرنتيك بر دانش  تأثيراين پژوهش به دنبال  ).Meyers, 2001, p.4( پردازد مي
  .باشد گيرد، مي سازماني كه از انسان سرچشمه مي

   ابعاد سيبرنتيك
ها كه مستقل از  تمسهايي از سي در اصل سيبرنتيك با ويژگي :تمايزات و روابط. 1

دهد كه  اين موضوع به ما اجازه مي. داردهاست، سروكار   اجزاي عيني و ملموس آن
و  يو مدارهاي الكترونيك هاي بسيار متفاوت همانند مغز ملموس، سيستم به صورت
. ها را جستجو كنيم بين آن وجود تشابهها را با مفاهيم مشابه توضيح دهيم و  سازمان

ظايف كه ساختار و و سيستم، در حالي يهاي فيزيكي يا اجزا تنها راه توضيح جنبه
سيستم چگونه از  ياجزا ؛بين اجزاست اصلي آن حفظ شود، در نظر گرفتن روابط
به ديگري تبديل  ءشوند؟ چگونه يك جز هم متمايز شده يا چگونه به هم مرتبط مي

 با استفاده از مفاهيمي چونها سيبرنتيك  شود؟ براي جواب دادن به اين سوال مي
چگونگي ختار، اطالعات و كنترل سطح، سازمان، پيچيدگي، سلسله مراتب، سا

 ,Meyers, 2001(كند  را بررسي ميهاي متفاوت  اين مفاهيم در انواع سيستم تجلي

p.6.(     
توان به يك ويژگي كه داراي گسستگي يا  را مي مفهوماين  :تنوع و محدوديت. 2

يك سيستم  هايي كه ها با همه ويژگي تركيب همه ارزش. پيوستگي است تعميم داد
سيستم را تعيين » حالت«هاست،  ها يا فاقد آن يك زمان خاص داراي آن ويژگيدر 
براي . باشد يا مستقل از يكديگر تشريح يك سيستم يا به صورت جفت مي. كند مي

مثال از يك نوع خاص قوطي، اگر قوطي كوچك باشد رنگ آن سبز و اگر قوطي 
و » رنگ«غيرهاي توان نتيجه گرفت كه مت بزرگ باشد رنگ آن قرمز است مي
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هايي كه  واقعي حالت 1به طور كلي اگر تنوع. كامال به هم وابسته هستند» اندازه«
توانيم به طور  هايي باشد كه ما مي تواند نشان دهد كمتر از تنوع حالت سيستم مي

 2محدوديت. گوييم سيستم محدود شده است بالقوه در نظر بگيريم، اصطالحا مي
)C (تنوع واقعي و حداكثر تنوع تعريف شده است تفاوت بين به عنوان: 

C = V(max) – V(act)   
اجازه ما دهد و به  عدم اطمينان ما را از حالت سيستم كاهش مي ،محدوديت      
در مثال قبل اگر بدانيم كه قوطي . را انجام دهيم الزم هاي دهد تا پيشگويي مي

 ,Meyers(هد بود گويي كنيم كه قوطي سبز خوا توانيم پيش كوچك است مي

2001, p.7.(  
وجود دارند كه در  3در هر سيستم عواملي به نام آنتروپي :آنتروپي و اطالعات. 3 

. شوند كنند و در نهايت، موجب سستي سيستم مي خالف جهت نظم سيستم عمل مي
آنتروپي مثبت كه عملكردش در خالف جهت : شود آنتروپي به دو گونه تقسيم مي

نظم سيستم است و آنتروپي منفي كه عملكردش در خالف جهت آنتروپي مثبت 
تي در جهت اصالح انحرافات و به منظور ؛ يعني براي ايجاد تغييرات و تعديالاست

  ).14ص ،1386زاهدي، (كند  بقاي سيستم در محيط عمل مي
دهد تعريف كرديم  را كاهش مي 4ما محدوديت را با اين عنوان كه عدم اطمينان     

 چنين هماين تفاوت . دهد ماكزيمم را نشان مي تنوعواقعي و  تنوعكه تفاوت بين 
در حقيقت اگر ما . نامند مي اطالعات ريف شود كه آن راتعتواند جور ديگري  مي

را از ما اطالعاتي در مورد حالت سيستم به دست آوريم اين اطالعات عدم اطمينان 
آوريم  دست ميه كه از مشاهده ب مقدار اطالعاتي. دهد آن حالت سيستم كاهش مي

  .)Meyers, 2001, p.8( برابر با كاهش درجه عدم اطمينان است
بندي و سازماندهي اطالعات توجه زيادي مبذول  به اهميت طبقهسيبرنتيك علم     
رساني از  هاي اطالع رو در مديريت اطالعات و نيز در طراحي نظام و از اين دارد مي

سيبرنتيك با انتقال و تبادل . )Beer, 2004, p.858( اي برخوردار است اهميت ويژه

                                                                                                                   
1- Variety 
2- Constraint 
3- Entropy 
4- Uncertainty 
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 .باشد نظم سيستم مي اطالعات به دنبال كاهش آنتروپي و حفظ
يك مدار ارتباطي است كه چگونگي عملكرد سيستم را  1بازخور: بازخور. 4

سيستم با توجه به اطالعاتي كه از  .كند سازد و انحرافات را تعيين مي مشخص مي
كند اصالحات الزم را متناسب با شرايط زمان و مكان  طريق مدار بازخور دريافت مي

از  2بيرن بائوم). 11ص،1386زاهدي،(آورد  و اقتضاي موقعيت، در خود به وجود مي
اولين . برد هاي بازخوري در سازمان نام مي دو نوع سيستم كنترلي به عنوان حلقه

ها، قوانين و ساختارها  هاي آشكاري است كه در دستورالعمل يستم شامل كنترلس
هاي  سيستم نوع دوم شامل كنترل. هاي ساختاري هستند ها كنترل اين. يابد تجلي مي

ها را به سوي  ها رشد كرده و آن آشكاري است كه از طريق تعامل افراد و گروه
ها  دهد، اين ت گروه سوق ميهاي مشترك و ناظر به وحد رويكردها و دغدغه

   ).195ص، 1382بيرن بائوم، ( هاي اجتماعي هستند كنترل
درك  مؤثرهاي  سيبرنتيك عموما به عنوان علم سازمان :گذاري و كنترل هدف. 5
 .دنكه داراي هدف بوده و براي رسيدن به آن گام بردارند مؤثرهايي  سازمان. شود مي
 ,Beer, 2000( است 3گرايي هدفسيبرنتيك توضيح آن درباره  ترين نوآوري مهم

p.564( .تواند در برابر موانع محيطي كه  يك سيستم مستقل همانند يك ارگانيسم مي
در باالترين سطح، هدف يك . نشان دهد مقاومتاز خود كند  او را از هدف دور مي

انتخاب طبيعي  هاي زنده يك اين هدف براي همه سيستم و بقا است سيستم مستقل
 درانحراف از تواند براي جلوگيري  ترين صورت مي گذاري به ساده  هدف و است

اما هميشه سيستم براي رسيدن به اهداف با اغتشاشاتي . يك هدف ثابت درك شود
كه هم از بيرون و هم از درون وجود دارند سر و كار دارد كه علم سيبرنتيك با 

ت احتمالي درون سيستم ها از اختالال شفتگيگذاري بر مقررات يا كنترل آ هدف
  .)Meyers, 2001(كند  جلوگيري مي

با افزايش ميزان تنوع در سيستم، بايد تنوع  :و قاعده تصميم ضرورت تنوع. 6
 اين اصل را قانون ضرورت  4شبيا. موجود در سازوكار كنترل نيز افزايش يابد

                                                                                                                   
1- Feedback 
2- Birnbaum  
3- Goal - Directedness  
4- Ashby 
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آميز  واقع براي برخورد موفقيتدر ). Nechansky, 2008, p.85( ناميده است 1تنوع
 ,Beer, 2000( با تنوع موجود در سيستم، تنوع در سازوكار كنترلي ضرورت دارد

p.560( . گويد تنوع  دهد كه مي شبي يك نياز اساسي به كنترل را شرح مياقانون
موجود در  امات موجود در هر سيستم كنترلي بايد حداقل به اندازه تنوع رفتارهايداق

شده گسترده باشد، تنها پس از اين است كه سيستم كنترلي قادر  م كنترليك سيست
شده، اقدامات مناسب را انجام دهد و   با هر نوع تنوع رفتاري در سيستم كنترل است

اي  نكته  ).Nechansky, 2006( بر هر خروجي حاصل از تعامل تسلط داشته باشد
است   باشد اين گيري و كنترل مي هدف، تصميم -كه پوشيده مانده و مربوط به ارزش

هدف، تصميمي وجود ندارد و بدون تصميمات، كنترلي وجود  -كه بدون ارزش
گرا در يك سيستم هدفمند، مستلزم يك  هر اقدام هدفگويد  مينكانسكي . ندارد

ممكن است به روش  يك سيستم قاعده تصميم،بدون . قاعده تصميم خاص است
گرا و به قدر كافي  هدف ،تصميماتي كه در دنياي خارجي سيستم. دلخواه عمل كند

هاي كنترلي به صورت فعاالنه واكنش  شوند كه سيستم قدرتمند باشند موجب مي
معنا است  بنابراين تا تصميمي گرفته نشود، اقدامات سيستم كنترلي بي. نشان دهند

)Nechansky, 2008, p.88 .(  
ي، روايي و تأييداستفاده از تحليل عاملي در اين مقاله تالش شده است با  

آوري مورد بررسي قرار  هاي جمع هاي مورد مطالعه از طريق داده سازگاري شاخص
با استفاده از مدل معادالت ساختاري، سازگاري كل مدل مفهومي  چنين همگيرد و 

فرضيه دوم تحقيق به صورت زير بيان مي  بدين ترتيب مورد برازش قرار گيرد كه
  :شود

هاي گردآوري شده از نمونه آماري  الگوي مفهومي پژوهش با داده :فرضيه دوم
  . همخواني دارد

مدل هاي الزم ابتدا به ترسيم  قبل از بيان روش انجام تحقيق و تجزيه و تحليل  
    .)1نمودار (شود  مفهومي اوليه پژوهش اقدام مي

  

                                                                                                                   
1- The Law of Requisite Variety 
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  مدل مفهومي اوليه پژوهش .1نمودار

  روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف، كاربردي و از نظر روش، توصيفي و از نوع  

شركت كليه كارشناسان و مديران  جامعه آماري اين پژوهش. باشد همبستگي مي
نفر بوده كه براي تحقق اهداف  340به تعداد توليدي لوله و اتصاالت فراسان 

. ل آمده استگيري به عم پژوهش و پاسخ به سواالت، به صورت تصادفي نمونه
جايي كه  باشد و از آن اي مي تصادفي طبقهگيري در اين پژوهش  روش نمونه

گيري از جامعه محدود صورت گرفته و سؤاالت ابزار پژوهش چند ارزشي با  نمونه
حجم نمونه مورد  1براساس رابطه % 95مقياس ترتيبي بوده است، در سطح اطمينان 

در نظر گرفته  5/0برابر با  pو  03/0برابر با  εدر آن نفر به دست آمد كه  260نياز 
  ):220، ص1387مؤمني، (شده است 

 تمايزات و روابط

 تنوع و محدوديت

 آنتروپي و اطالعات

ضرورت تنوع و قاعده 

بازخور

 گذاري و كنترل هدف

ايجاد دانش

 تبديل و انتقال دانش

 حفظ و نگهداري دانش

 به كارگيري دانش

 سيبرنتيك

مديريت دانش
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              N  Zα/2

2   (P) ( 1- P )  

       ε 2   ( N – 1)  + Zα/2
2   ( P) (1- P) 

نفر از كاركنان شركت  280ها، پرسشنامه پژوهش به  به منظور گردآوري داده  
بوده  95/0الزم به ذكر است كه نرخ بازگشت پرسشنامه باالتر از . شد دادهفراسان 
سوال براي سنجش  19است كه ) گويه(سوال  38پژوهش شامل  پرسشنامه اين. است

به دليل نبود . استمديريت دانش ارزيابي اقدامات  مربوط بهسوال  19سيبرنتيك و 
نامه استاندارد در بخش سيبرنتيك، باتوجه به ادبيات و تحقيقات انجام گرفته  پرسش
بعد تمايزات و روابط، تنوع و محدوديت، آنتروپي و  6اساساي بر نامه پرسش

طراحي گذاري و كنترل، بازخور و ضرورت تنوع و قاعده تصميم  اطالعات، هدف
نامه استاندارد استفاده شده است  ر بخش مديريت دانش از پرسشاما د. شده است

دانش  به كارگيريايجاد دانش، حفظ و نگهداري دانش، تبديل و انتقال دانش و  كه
براي اطمينان از روايي محتوا، از نظر استادان و . دهد را مورد سنجش قرار مي

تفاده از تحليل عاملي خبرگان در حوزه مديريت بهره گرفته شد و روايي سازه با اس
و  مورد سنجش قرار گرفتبراي هر شاخص  1ي و با كمك نرم افزار ليزرلتأييد

به منظور تعيين ). ها در ادامه خواهد آمد اين يافته(هاي ضعيف حذف شدند  شاخص
. استفاده شد SPSSپايايي پرسشنامه نيز از روش آلفاي كرونباخ و نرم افزار آماري 

هاي مديريت دانش  و براي سوال 91/0هاي سيبرنتيك  سوال آلفاي كرونباخ براي
ت اعتماد الزم براي ابزار پژوهش ها نشان دهنده قابلي بنابراين يافته. به دست آمد 92/0

را اين پرسشنامه از پاسخ دهندگان خواسته شد تا ميزان تطابق سازمان خود  در. است
) 5(تا خيلي زياد ) 1(كم ها بر اساس طيف ليكرت از خيلي  از گويه يكبا هر 

آوري شده، از تحليل عاملي  هاي جمع به منظور تجزيه و تحليل داده .مشخص كنند
ي براي روايي سازه و از مدل معادالت ساختاري و نتايج تحليل مسير براي تأييد

در مدل معادالت ساختاري از يك طرف، . هاي پژوهش استفاده شد آزمون فرضيه
                                                                                                                   
1- LISREL  

n =    محاسبه حجم نمونه: 1رابطه 
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بررسي ) دومفرضيه (ي گردآوري شده و مدل مفهومي پژوهش ها ميزان انطباق داده
شد كه آيا مدل از برازش مناسب برخوردار است و از طرفي ديگر معناداري روابط 

. قرار گرفت آزمونمورد ) فرضيه اول(بين دو متغير مديريت دانش و سيبرنتيك 
 NNFI2، )شاخص نرم شده برازندگي( 1NFIهاي برازش مناسب مدل شامل  شاخص

شاخص ريشه خطاي ميانگين مجذورات ( RMSEA3، )شاخص نرم نشده برازندگي(
شاخص ريشه ميانگين ( RMR5و ) شاخص نيكويي برازش( GFI4، )تقريب

بدين صورت كه مدلي از برازش مناسب برخوردار . باشد مي) مجذورات باقيمانده
كمتر از  RMSEAبيشتر،  90/0از  GFIو  NFI ،NNFI ،CFI ،IFIاست كه ميزان 

براي ). 1387؛ هومن، 1388كالنتري، (باشد  05/0كمتر از  RMR چنين همو  1/0
  .ها از نرم افزار آماري ليزرل استفاده شده است انجام اين تحليل

  هاي پژوهش يافته
  هاي سيبرنتيك هاي حاصل از روايي سازه ابعاد و شاخص يافته

تار داخلي يك مجموعه از هاي معتبر علمي براي مطالعه ساخ يكي از روش    
ي است كه به برآورد تأييدگيري روايي سازه، روش تحليل عاملي  ها و اندازه شاخص

بار عاملي، . پردازد ها و عوامل مي اي از شاخص و روابط بين مجموعه 6بار عاملي
معرف همبستگي شاخص با عامل مربوطه است و مانند هرگونه همبستگي ديگر 

اساس، هرچه بار يك شاخص در يك عامل بزرگتر باشد، در  بر اين. شود تفسير مي
در اين ). 1381كالين، (تفسير آن عامل بايد وزن بيشتري به آن شاخص داده شود 

 1 هاي مربوط به سيبرنتيك براساس نتايج تحليل عاملي كه در جدول شاخص بخش
بارهاي عاملي يا رد معناداري  تأييد. گيرد نشان داده شده است مورد آزمون قرار مي

 تأييددر صورتي رابطه . گيرد صورت مي )T-Value(با توجه به اعداد معناداري 
باشد كه به ترتيب رابطه  -96/1و يا كوچكتر از  96/1بزرگتر از  Tشود كه مقدار  مي

                                                                                                                   
1- Normed Fit Index  
2- Non- Normed Fit Index 
3- Root Mean Square Error of Approximation 
4- Goodness of It Index 
5- Root Mean Square Residual 
6- Factor Loading    
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دهد كه پارامتر مربوطه در سطح  مي و نشان معنادار مثبت و معنادار منفي خواهد بود
كالين نيز اشاره ). 103، ص1388كالنتري، (تفاوت معناداري با صفر ندارد  05/0
ها  آن Tو يا آماره  3/0ها كمتر از  هايي كه بار عاملي آن كند كه شاخص مي

اشاره  05/0شوند كه در سطح خطاي  ، حذف مي)1381كالين، (باشد  2كوچكتر از 
ها  دهد كه تمامي شاخص نشان مي 1نتايج تحليل عاملي در جدول . دارد به نكته باال

و بار عاملي قابل  Tهاي مربوط به بعد تنوع و محدوديت از مقادير  به جز شاخص
سه شاخص مرتبط با بعد تنوع و محدوديت به دليل اينكه مقدار . قبولي برخوردارند

T 2( ها  آن <T  <2-  (يعني در شركت فراسان  ؛اند باشند رد شده معنادار نمي
هاي متنوع براساس  كار راه«، »هاي خاص هاي مشخص در حالت حل راه«هاي  شاخص

با عامل تنوع و » كاهش عدم اطمينان براساس روابط سازماني«و » تنوع فعاليت ها
محدوديت در سازمان ارتباط مستقيم ندارند و به همين دليل مورد پذيرش قرار 

  . نگرفته اند
ها به بررسي و  ي مربوط به شاخصتأييداكنون پس از بررسي نتايج تحليل عاملي      

نتايج ). 2، نمودار 2جدول (شود  ي ابعاد سيبرنتيك پرداخته ميتأييدتحليل عاملي 
حاكي از اين است كه همه ابعاد سيبرنتيك به جز بعد تنوع و محدوديت كه داراي 

است، از  05/0ري در سطح خطاي و نشان دهنده عدم معنادا -T 30/1مقدار 
گذاري و كنترل با بار عاملي  بعد هدف. و بار عاملي قابل قبولي برخوردارند  Tمقادير

 تأثيرترين  داراي كم 49/0و بعد تمايزات و روابط با بار عاملي  تأثيرترين  بيش 87/0
كه شركت الزم به ذكر است كه به اين نكته اشاره شود . گيرد و در رتبه آخر قرار مي

هاي مربوط به بعد تنوع و محدوديت را در خود ايجاد  فراسان نتوانسته است شاخص
هاي ديگر ابعاد  بنابراين در مطالعه ابعاد سيبرنتيك بايستي شاخص. و تقويت نمايد

  .)2نمودار ( سيبرنتيك را مورد توجه قرار داد
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  ي ابعاد سيبرنتيكتأييدنتايج تحليل عاملي  .2نمودار 

   

  سيبرنتيك
59/00

79/00

66/00

87/00

49/00

بازخور

 گذاري و كنترل هدف

  تمايزات و روابط

 آنتروپي و اطالعات

 ضرورت تنوع و قاعده تصميم
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هاي مربوط به ابعاد سيبرنتيك ي شاخصتأييدنتايج تحليل عاملي  .1جدول   

بار 
  ابعاد  شاخص ها Tآماره   معني داريسطح   عاملي

86 /0 001/P<0 هاي مختلف سازمانيتفكيك بخش 15/7   
P<0/001 0/ 62  تمايزات و روابط 63/5 هاي سازمانارتباط گسترده بين بخش

55 /0 001/P<0 15/5 اطالعات متمايز در هر بخش سازمان
عدم وجود رابطه معناداري   - 0/ 96

2- >50/1- =T 50 /1 - هاي خاص هاي مشخص در حالت حل راه 
  
  

 تنوع و محدوديت
عدم وجود رابطه معناداري   - 0/ 28

2- >78/0- =T 78 /0 - ها كارهاي متنوع براساس تنوع فعاليت راه 

عدم وجود رابطه معناداري   - 0/ 37
2- >02/1-  =T 02 /1 - 

كاهش عدم اطمينان براساس روابط
 سازماني

45 /0 001/P<0 66/3 دادن اطالعات به موقع كاركنان
P<0/001 0/ 93 آنتروپي و اطالعات 03/5 هاي ارتباطي براي توزيع اطالعاتكانال

49 /0 001/P<0 80/3 اطالعات به عنوان منبع قدرت سازمان
61 /0 001/P<0 06/6 ها و قوانين روشن درسازماندستورالعمل

  
 بازخور

79 /0 001/P<0 67 /7 
دهي اختالالتشناسايي، نظارت و گزارش

 )داخلي و خارجي(محيطي

74 /0 001/P<0 18 /7 
ها به منظور وحدتتعامل افراد و گروه

 سازماني

63 /0 001/P<0 03 /6 
مقاومت كاركنان در برابر موانع رسيدن به

 اهداف سازماني
  
  

 گذاري و كنترل هدف

78 /0 001/P<0 67 /7 
هاي كنترلي براي بهمكانيزماستفاده از

 حداقل رساندن اختالالت

70 /0 001/P<0 87 /6 
واكنش فعاالنه سازمان به انحراف از

 اهداف اصلي
42 /0 001/P<0 98/3 همخواني اهداف فرعي و اهداف اصلي

46 /0 001/P<0 34 /3 
هاي كنترل متناسب باافزايش تنوع مكانيزم

   تنوع فرآيندهاي كاري
ضرورت تنوع و 
  قاعده تصميم

72 /0 001/P<0 04 /4 
ها و اهدافتصميم گيري براساس ارزش

 سازماني

47 /0 001/P<0 42 /3 
گرا با توجه به قواعد تصميماقدامات هدف

 خاص
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  ي ابعاد سيبرنتيكتأييدنتايج تحليل عاملي  .2جدول 
  عامليبار   سطح معني داريTآماره مولفه هاي سيبرنتيك  رديف

  P<0 49/0/001 01/5 تمايزات و روابط  1
  -T  02/0آماره =  -30/1< - 2عدم وجود رابطه معناداري   -30/1 تنوع و محدوديت  2
  P<0  66/0/001 11/7 آنتروپي و اطالعات  3
  P<0 79/0/001 00/9 بازخور  4
  P<0 87/0/001 38/10 گذاري و كنترلهدف  5
  P<0 59/0/001 28/6 ضرورت تنوع و قاعده تصميم  6

 
  هاي مديريت دانش هاي حاصل از روايي سازه ابعاد و شاخص يافته

هاي  ي مربوط به شاخصتأييددر اين قسمت ابتدا به بررسي نتايج تحليل عاملي     
هاي  شود و سپس براساس داده پرداخته مي) 3جدول ( ابعاد مديريت دانش

، 4جدول (د گرد يت دانش اقدام ميآوري شده به بررسي و تحليل ابعاد مدير جمع
دهد كه تمامي  نشان مي 3ي مندرج در جدول تأييدنتايج تحليل عاملي ).  3نمودار 
 Tهاي مرتبط با بعد تبديل و انتقال دانش كه داراي مقادير  ها به جز شاخص شاخص

در بعد . و بار عاملي مورد قبولي برخوردارند Tباشند، از مقادير  قابل قبولي نمي
بديل و انتقال دانش شاخص توانايي انجام وظايف كاركنان به دليل ترك سازمان ت

توسط همكاران، توزيع دانش به صورت غير رسمي، انتقال تجارب همكاران به 
 05/0ها در سطح خطاي  آن Tمقادير و گردش شغلي به دليل انتقال دانش، يكديگر 

)2-<T<2 (دشون حذف مي بنابراين باشند معنادار نمي  .  
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هاي مربوط به ابعاد مديريت دانش ي شاخصتأييدنتايج تحليل عاملي  .3جدول  

  ابعاد هاشاخص Tآماره   سطح معني داري  بار عاملي
56 /0 001/P<0 97 /5  هاي جديد در سازمانها و دانشاستقبال از ايده 

ايجاد 
  دانش
  

72 /0 001/P<0 20 /8 و مهارتانتخاب اعضا در پروژه ها بر اساس تخصص
61 /0 001/P<0 57 /6 پرداخت پاداش براي ايده هاي نو و توسعه دانش جديد
66 /0 001/P<0 27 /7 تشكيل گروه هاي يادگيري براي تبادل تجارب كاري
74 /0 001/P<0 44 /8 اي بيرونيهاي حرفهفعاليت اعضا در انجمن ها و شبكه
75 /0 001/P<0 65 /8 موردنياز كاركنان توسط سازماندادن اطالعات
81 /0 001/P<0 61 /9 نيازسازمانالعات مورداستخدام كاركنان جديد براساس اط

48 /0 001/P<0 01 /5 
هاي آموزشي و سمينارها جهت ارتقا دانشبرگزاري دوره

 كاركنان
91 /0 001/P<0 95 /6 اطالعاتيهايتشكيل آرشيوهاي الكترونيكي و ايجاد پايگاه حفظ و 

 نگهداري
  دانش
 

64 /0 001/P<0 57 /5 صرف وقت و بودجه جهت احداث كتابخانه، پايگاه داده و...
48 /0 001/P<0 46 /4 هاي مربوط به عمليات جاري سازمان  ثبت دقيق داده 

13 /0 
عدم معناداري 

2<18/1 =T 
18 /1 

سازمان توسطتوانايي انجام وظايف كاركنان به دليل ترك
 همكاران

تبديل و 
  انتقال
 دانش

11 /0 - 
  عدم معناداري

 2- >02/1- =T 
 توزيع دانش به صورت غير رسمي در بين كاركنان - 0/ 78

24 /0 - 
  عدم معناداري

 2- >38/1- =T 
 انتقال تجارب همكاران به يكديگر - 1/ 38

31 /0 - 
  عدم معناداري

 2- >91/1- =T 
 به دليل انتقال دانش در مشاغل جديدگردش شغلي  - 1/ 91

72 /0 001/P<0 03 /8 ها و دانش جديدشيوهبه كارگيريدليلتشويق افراد به به 
  كارگيري
  دانش

92 /0 001/P<0 11 /11 هاي خودآزادي عمل كاركنان جهت پياده كردن ايده
73 /0 001/P<0 27 /8 كاربردهاي جديداستفاده از دانش ومهارت كاركنان براي
59 /0  001/P<0 21 /6  تالش براي غلبه بر عقايد بازدارنده و غيرخالقانه درسازمان 

  
ها به بررسي  ي مربوط به شاخصتأييداكنون پس از بررسي نتايج تحليل عاملي 

  ).3نمودار، 4جدول (ي ابعاد مديريت دانش پرداخته مي شود تأييدتحليل عاملي 
  ي ابعاد مديريت دانشتأييدنتايج تحليل عاملي  .4جدول 

  بار عاملي  سطح معني داريTآماره هاي مديريت دانشمولفه  رديف
  P<0 85/0/001 91/9 ايجاد دانش  1
  P<0 74/0/001 34/8 حفظ و نگهداري دانش  2
 عدم وجود رابطه معناداري  - 15/1  تبديل و انتقال دانش  3

  - T  11/0آماره =  -15/1<-2 

  P<0  83/0/001 61/9 دانشبه كارگيري  4



  90و بهار   89، زمستان 63مطالعات مديريت بهبود و تحول، شماره   18

 

شود به غير از بعد تبديل و انتقال دانش بقيه ابعاد  كه مشاهده مي طور همان    
بعد تبديل و انتقال دانش . برخوردارند) T<2(قابل قبولي  Tمديريت دانش از مقادير 

باشد،  معنادار نمي 05/0باشد و در سطح خطاي  مي -5/1آن  Tكه مقدار  به دليل اين
هاي مربوط به بعد  بنابراين شركت فراسان نتوانسته است كه شاخص. شود حذف مي

تبديل و انتقال دانش را در خود ايجاد و تقويت نمايد پس در مطالعه ابعاد مديريت 
  .هاي ديگر را مورد توجه قرار داد دانش بايستي شاخص

  
  
  
  
 
 

  ي ابعاد مديريت دانشتأييدنتايج تحليل عاملي  .3نمودار 

 پژوهشآزمون فرضيه اول 

ابتدا با . شود ميآزمون  اول مدل معادالت ساختاري فرضيه كمك در اينجا به       
و سپس با  سيبرنتيك و مديريت دانشداري رابطه  معني،   T استفاده از مقدار آماره

مثبت يا منفي بودن رابطه دو متغير مورد آزمون قرار  ،ب مسيرياستفاده از ضر
   . گيرد مي

داري بين سيبرنتيك و مديريت دانش در سازمان وجود  يرابطه معن :فرضيه اول     
 .دارد

شود  نشان داده مي باشد مي 2كه بيشتر از  21/15به مقدار  Tبر اساس مقدار آماره     
 مديريت دانشو  سيبرنتيكبين دو متغير  05/0داري در سطح خطاي  كه رابطه معني

كه اين  به دست آمده به دليل اين Tقابل ذكر است كه بر اساس مقدار . وجود دارد
و سطح اطمينان بيشتر نيز وجود  001/0خطاي بيشتر است در سطح  3/3مقدار از 

بين  80/0بر اساس ضريب مسير  چنين هم .شود مي تأييدرابطه معنادار بين دو متغير 
مثبت  رابطهيعني   H1ها بر اساس مدل معادالت ساختاري و نمودار مسير، فرضيه  آن

مديريت
ا

85/00

74/00

83/00

اد دانشايج

 به كارگيري دانش

 حفظ و نگهداري دانش
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  .شود ميواقع  تأييدمورد و معنادار بين سيبرنتيك و مديريت دانش 
  بر اساس مدل معادالت ساختاري پژوهشنتيجه آزمون فرضيه اول . 5 جدول
 نتيجه آزمون معناداري رابطه  Tآماره ضريب مسيرپژوهشاولفرضيه

  H1 تأييدP<0/001  80/021/15مديريت دانشبرمثبت سيبرنتيك تأثير
 

   دوم پژوهشآزمون فرضيه 
در اين قسمت، الگوي مفهومي تحقيق در قالب مدل معادله ساختاري ترسيم و با   

يك مدل كامل معادله . شود هاي مختلف برازش آن سنجيده مي استفاده از روش
ي است تأييداي از نمودار مسير و تحليل عاملي  ساختاري در حقيقت بيانگر آميزه

هاي برازندگي وجود  اخصمجموعه وسيعي از معيارها و ش). 39 ،1387هومن، (
اما نكته قابل . كل مدل مورد استفاده قرار گيرند  گيري اندازه توانند براي  دارند كه مي

توجه اين است كه يك محقق بايد از معيارهاي مختلفي براي قضاوت در مورد 
زيرا شاخص واحدي وجود ندارد كه به طور قطعي براي . برازش مدل استفاده كند

بنابراين از ). 1388كالنتري، (رد قضاوت و ارزيابي قرار گيرد آزمون مدل، مو
هاي متفاوتي براي سنجش برازش الگوي مورد مطالعه در اين تحقيق استفاده  شاخص

  .شد
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chi-square=23.41, df=18, p-value=0.17542, RMSEA=0.053 

  نتيجه آزمون برازش الگوي مفهومي .4نمودار
هاي مورد نظر از  شود، تمامي شاخص مالحظه مي 6طور كه در جدول  همان 

هاي   ر حاكي از تناسب و سازگاري دادهمقادير قابل قبولي برخوردارند و اين ام
. فرضيه دوم شد تأييدباشد كه منجر به  گردآوري شده با الگوي مفهومي پژوهش مي

بعد  6، سيبرنتيك به )1نمودار (اما بايد در نظر داشت كه در الگوي مفهومي اوليه 
محدوديت و «هاي انجام گرفته يكي از ابعاد آن به نام  تقسيم شده بود كه با تحليل

طور  هاي گردآوري شده، همان ب نبودن با دادهبه دليل معني دار نبودن و متناس» تنوع
چنين مديريت دانش نيز در الگوي  هم. بينيد حذف گرديد مي 4كه در نمودار 

تبديل و انتقال «بعد تقسيم شده بود كه يكي از ابعاد آن به نام  4مي اوليه به مفهو
بنابراين . بنا به داليل ذكر شده براي بعد محدوديت و تنوع حذف گرديد» دانش

در بخش » تنوع و محدوديت«هاي بعد  ها و ويژگي شركت فراسان از مشخصه
  . باشد ريت دانش برخوردار نميدر بخش مدي» تبديل و انتقال دانش«سيبرنتيك و بعد 

   

 تمايزات و روابط

 آنتروپي و اطالعات

ضرورت تنوع و قاعده 

 بازخور

 گذاري و كنترل هدف

 ايجاد دانش

 حفظ و نگهداري دانش

 به كارگيري دانش

 سيبرنتيك

مديريت دانش
85/0

83/0

87/0

66/0

74/0

49/0

59/0

79/0

80/0 
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  ارزيابي برازش كل مدل .6جدول 

 هاي برازش مدل مفهومي شاخصهامقادير شاخصهاشاخصمقادير قابل قبول

90/0> GFI 91/0Goodness of Fit Index (GFI)  

90/0> CFI96/0Comparative Fit Index (CFI)   

90/0> NFI93/0Normed Fit Index (NFI)  

90/0> NFI94/0Non-Normed Fit Index (NNFI)   

08/0<  RMSEA053/0Root Mean Square Error of 
Approximation(RMSEA) 

2 Chi-Square/df <30/1Chi-Square/df   

05/0RMR <048/0Standardized RMR  

90/0> IFI96/0Incremental Fit Index (IFI)  

 
  گيري نتيجهبحث و 

ها و  جديدي بود كه با استفاده از دادهپژوهش حاضر به دنبال الگوي مفهومي  
ها پرداخته  يرد و بر اساس آن به آزمون فرضيهاطالعات واقعي مورد آزمون قرار گ

هاي سيبرنتيك و مديريت  ويژگيعالوه بر اين، هدف ديگر تحقيق شناخت . شود
مالحظه كه  طور همان. بر يكديگر بوده است ثيرات هر كدامأدانش در سازمان و ت

هاي انجام گرفته، اهداف  هاي مورد نظر و تحليل شد با بررسي صفات و ويژگي
 تحقيقات انجام گرفته در مورد مديريت دانش . تحقيق به خوبي محقق شد

)Choi, 2008; Paswan & Wittmann,2009; Gupta and Sharmak, 2004 (  به
بر اساس مدل عمومي . ش و مديريت آن در سازمان بوده استثيرات داندنبال تأ

ل چرخه مديريت دانش شام) Newman & Conard, 1999(دانش در سازمان 
سر سازمان و در ايجاد دانش در سازمان، نگهداري، تبديل و انتقال دانش در سرا

دارند كه دانش  هاي خود بيان مي محققين در پژوهش. نهايت به كارگيري آن است
و بيان كننده الگويي  )Massa & Testa, 2009(هاي رقابتي است  پايه تمام مزيت
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 ,alسازد  بيني وقايع آينده را فراهم مي يشاست كه امكان تشريح وضع موجود و پ

2004) et Bellinger .( نكات فوق، به دنبال ويژگي اين پژوهش عالوه بر پذيرش
. هاست دانش و مديريت آن در سازمان ن برهاي سيبرنتيك محور و تاثيرات آ سازمان

چون روابط ميان اجزاء، تنوع و محدوديت براي كاهش  هايي هم ژگي   سيبرنتيك با وي
چنين  ، آنتروپي و چرخش اطالعات و هم)Meyers, 2001(عدم اطمينان 

 & Beer, 2000(گذاري و كنترل براي كاهش انحرافات درون سيستم  هدف

و ضرورت تنوع براي ) 1382بيرن بائوم،  ،1381زاهدي،(، بازخور )2004
ه تواند در تسهيل و ب مي) Nechansky, 2008(گيري در شرايط متنوع  تصميم

سزايي داشته باشد و اين پژوهش به بررسي ه ثيرات بأكارگيري دانش در سازمان ت
گيري  براي اين منظور ابتدا با استفاده از مدل معادالت اندازه ؛آن پرداخته است

هاي ضعيف  هاي مورد مطالعه بررسي شدند و سپس شاخص شاخص) سازه  روايي(
ي تأييدحذف گرديدند؛ بررسي نتايج حاصل از روايي سازه با كمك تحليل عاملي 

مرتبط با بعد هاي  ها به جز شاخص در نرم افزار ليزرل نشان داد كه تمامي شاخص
ها به جز  تمامي شاخص چنين همدر بخش سيبرنتيك و » تنوع و محدوديت«

 تأييددر بخش مديريت دانش مورد » تبديل و انتقال دانش«هاي مرتبط با بعد  شاخص
ي دانش ها هاي سازمان أثير ويژگيچنين اين پژوهش به دنبال ت هم. قرار گرفته است

ها  سيبرنتيك محور بوده است كه يافتههاي  زمانهاي سا مدار بر به كارگيري ويژگي
اين  ،بنابراين. باشد ه كلي سيبرنتيك و مديريت دانش ميحاكي از پذيرش رابط

هاي آن كه مختص  دهد كه سيبرنتيك و عمل به ويژگي پژوهش نشان مي
هاي سيبرنتيك محور است بر توسعه فرآيند مديريت دانش در سازمان مورد  سازمان

ذار است و از طرفي ديگر، اقدامات مديريت دانش نيز بر سهولت اجراي گتأثيرنظر 
هاي مختلف سازماني كه  وجود بخش. است مؤثرهاي سيبرنتيك در سازمان  ويژگي

اند، ارتباطات گسترده سازماني، واگذاري اطالعات به  به خوبي از هم تفكيك شده
دهي سريع و  ي، گزارشها و قوانين روشن سازمان موقع به كاركنان، دستورالعمل

شود كه  ها باعث مي كارها در برابر تنوع فعاليت مداوم، هدفمندي و افزايش تنوع راه
دانش در سطح گسترده سازماني با  به كارگيريسازمان در كسب، نگهداري و 
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مديريت دانش باعث تنوع انجام فرآيند  چنين هم. سهولت بيشتري اقدام نمايد
  . شود يع و واگذاري اطالعات با توجه به دانش افراد ميدهي سر ، گزارشكارها راه

  هاپيشنهاد
هاي واقعي، شركت فراسان در  هاي انجام گرفته و با توجه به داده براساس تحليل 
  همهاي سازماني و  كارهاي متنوع و مشخص براي فعاليت خش سيبرنتيك در ارائه راهب

شود، ضعيف عمل  اطمينان منجر مي  ها كه به كاهش عدم روابط گسترده بين بخش چنين
گيري در  هاي تكراري و تصميم شود براي فعاليت به سازمان توصيه مي. كرده است

ها  هايي را تدوين نمايد كه كاركنان با رجوع به آن ها و رويه شرايط اطمينان، دستورالعمل
ر هاي تكراري بپرداند تا در مواقع لزوم د با سرعت و سهولت به انجام فعاليت

بيني نشده  هاي غيرتكراري و پيش اطمينان براي فعاليت ها در شرايط عدم گيري تصميم
فرآيند تبديل و انتقال دانش نيز در اين شركت عمالٌ . زمان الزم را در اختيار داشته باشند

شود كه عالوه بر راه كارهايي نظير گردش شغلي، جوي آكنده  وجود ندارد و توصيه مي
ديگر را از تجارب و دانش  د تا افراد دائماٌ يكني كاركنان فراهم آوراز اعتماد را برا

صورت رسمي و غيررسمي مطلع سازند و دانش فردي را در سراسر سازمان به خود 
شود كه از طريق آموزش ارتباطات اثربخش، بهبود  توصيه مي چنين  هم. انتشار دهند

ايجاد  و در داخل و خارج سازمان فرآيند ارتباطات و تعامالت ميان كاركنان و مديران
فضايي آكنده از همكاري، اعتماد متقابل و كار گروهي موجبات توسعه انتقال و انتشار 
دانش را در سازمان فراهم كرده تا چرخه مديريت دانش در سازمان كامل و بدون نقص 

انديشي، حل  تواند با اجراي جلسات هم مي شركت مذكور. به اجرا درآورده شود
پذيري دانش  اركتي مسايل در سازمان، تنوع در آموزش ضمن  خدمت، فرايند جامعهمش

  بع، ترين من ديگر به عنوان اصلي و سهيم شدن كاركنان در دانش ضمني يك
شود مديران اين شركت با همكاري كاركنان  توصيه مي .دانش سازماني را تسهيل نمايد

افزارهاي آموزش كاربردي در انجام هرچه  به مستندسازي و تهيه كتب، جزوات و نرم
هاي اجرايي را به  بهتر فرآيند مديريت دانش در سازمان كمك كنند و مستندسازي رويه

  .عنوان يك ضرورت تلقي نمايند
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