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سایبرنتیک که شامل شش بعد اصلی تنوع  تأثیر های عمومی کشور به بررسیکتابخانه
، گذاری و کنترلهدف، تصمیم ةضرورت تنوع و قاعد، آنتروپی و اطالعات، و محدودیت
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های آماری پژوهش کارکنان ستادی نهاد کتابخانه ةجامع. توصیفی انجام گرفته است
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. ای و پیرسون استفاده شدآزمون تی تک نمونه ها با استفاده ازتحلیل داده. است
یک مدل مفهومی ، متغیر سایبرنتیک بر مدیریت دانش تأثیر بررسی منظوربههمچنین 

سازی معادالت ساختاری به بین متغیرها از مدل ةابعاد و رابط تأثیر برای بررسی. دشارائه 
 .ه استشد( استفاده PLS-SEMروش حداقل مربعات جزئی )

تنوع و محدودیت  مورد در ابعاد ر از دویت دانش )به غیریابعاد سایبرنتیک و مد :هاافتهی
ت مناسبی وضعی های عمومی درو بعد ضرورت تنوع و قاعده تصمیم( در نهاد کتابخانه

 ةبین مدیریت دانش و ابعاد سایبرنتیک رابطها نشان داد افتهین یهمچن. قرار ندارند
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Abstract 
Purpose: This study examines the status of knowledge 
management and cybernetics in Public Libraries 
Foundation to study the impact of cybernetics, which 
includes six main dimensions of diversity and constraints, 
entropy and information, the need to diversify and 
rulemaking control, feedback and distinctions and 
relationships, on knowledge management that includes four 
main processes of knowledge creation, conversion and 

transfer of knowledge, preserve and maintain of knowledge 
and application of knowledge in the public libraries 
Foundation. 
Methodology: The current research is of descriptive 
analytical type and has dealt with using the descriptive 
survey method. The population of the research is the staff of 
the Public Libraries and information was collected from the 
38-item questionnaire (19 questions related to cybernetics 

and 19 questions related to knowledge management). Data 
were analyzed using one sample T-test and Pearson. Also, a 
conceptual model was presented to evaluate the effect of 
cybernetics on knowledge management. To evaluate the 
effect of the relationship between the variables, PLS-SEM 
was used. 
Findings: Cybernetic dimensions and knowledge 
management (in addition to the two cases in the dimensions 

of diversity and limitation and the necessity of diversity and 
decision rule) are not in a good position in the institution of 
public libraries. The findings also showed that there is a 
significant and positive relationship between knowledge 
management and cybernetic dimensions. 
Conclusion: public libraries Foundation can use research 
findings to successfully implement knowledge management 
with respect to cybernetic dimensions. 
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 مقدمه
 یتوجهقابلدانش منبع ارزشمندی است که با منابع دیگر تفاوت 

 یجابهدارد و برخالف منابع دیگر ارزش آن با افزایش استفاده 
کند و هرچه بیشتر استفاده شود کاهش یافتن افزایش پیدا می

ها بیشتر خواهد شد )مور و ی افراد و سازمانارزش آن برا
های مدیریت در همؤلفمدیریت دانش یکی از . (2004، اسمیتس

در قرن حاضر سازمانی که در . محور استدانش ةیک جامع
های خود با در توسعه و رشد فعالیت مدیریت دانش موفق نشود

ریت مدی. (1394، یزدیزاده و فرزینمشکل روبرو خواهد شد )مکی
فرایندها و تکنولوژی را در ، ای است که استراتژیدانش حوزه

گیرد که به افزایش خدمت اشتراک دانش و اطالعات به کار می
شود گیری اصولی منجر میدرک و حل مشکالت و تصمیم

ها این ( و در سازمان2001، هاریگوپال و کاسیگنی، )ستیادس
اهداف سازمانی به کار  رساندناقدامات را در راستای به ثمر 

گرِی واسطه عنوانبهتوان از مدیریت دانش گیرد و همچنین میمی
هدفمند دانش برای درک نیاز به دانش در زمان و مکان مناسب و 
، جایی که سازمانی به آن نیاز دارد تعریف کرد )مور و اسمیتس

2004). 

ها موجب یکاراز دوباره یبر جلوگیرمدیریت دانش عالوه
و تعامل میان کارکنان یک سازمان گشته و  یافزایش همکار

و تولید دانش  یفکر یهاآنان را به شرکت در فعالیت تنهانه
کند تا بدون دغدغه ایجاد می یانماید بلکه انگیزهتشویق می

بر عالوه اطالعات و دانش خود را با دیگران به اشتراک گذاشته و
 یوربهره، و دانش است که همان افزایش اطالعات ینفع فرد

اهمیت و ضرورت موضوع . شودسازمانی را نیز موجب می
است که تحقیقات بسیاری در این زمینه انجام شده  یااندازهبه

است ولی نکته مهم دیگر نقش ابعاد دیگر سازمانی در استقرار 
ابعاد دیگر سازمان بر  تأثیر آمیز مدیریت دانش و همچنینموفقیت

کشف دانش  درگرو یشرفت سازمانیامروزه پ. استمدیریت دانش 
دانش  یکشف مرزها. است یق آن با دانش سازمانیو تلف یفرد
ل آن به دانش یو گسترش آن در سراسر سازمان و تبد یفرد

 ستا هاک در سازمانیبرنتیعلم سا یاز کاربردها یکی یسازمان
 .(2006، )سارنوسکی

سایبرنتیک به درک جدیدی از  ةسال گذشته حوز 50در 
ها رسیده است و دانش را اهمیت دانش در مدیریت سازمان

                                                                   
1. Moor & Smits 

2. Satyadas, Harigopal &Cassaigne 

3. Sarnovsky 

، داند )آمپلیبیعنصر ضروری در مانایی سیستم می عنوانبه
؛ 1394، یزدیزاده و فرزینمطالعات زیادی )مکی. (2000
تبار و حاجی ترکیان، فردنوشین؛ 1394، خانی و رونقیموسی

، اسدپور، زاهدی؛ 1386، فراحی، ناطق، انیالو؛ 1391، شمسایی
مدیریت دانش با ابعاد دیگر  ة( به بررسی رابط1389، نوریحاجی

 ابعاد سایبرنتیک تأثیر از تحقیقات کیچیهاند ولی سازمانی پرداخته
های عمومی کشور را بررسی بر مدیریت دانش در نهاد کتابخانه

 ی تأثیرگر سازمانیابعاد دت دانش از یریمد ،درواقع. اندنکرده
ک در سازمان یبرنتیابعاد سای، ن ابعاد سازمانیاز ا یکیو  ردیپذیم

ق ین تحقیت دانش در ایریک بر مدیبرنتیابعاد سا تأثیر است که

، در این تحقیق پس از بررسی مدیریت دانش. شودیم یبررس

ها به بررسی مدل مفهومی تحقیق سایبرنتیک و ابعاد هریک از آن
سازی معادالت ساختاری به روش حداقل مربعات با استفاده از مدل

سایبرنتیک بر مدیریت دانش اقدام  تأثیر جهت بررسی جزئی
 .دشومی

 

 مدیریت دانش
حجم عظیمی از متون در ارتباط با مدیریت دانش ، 1995از سال 

در . و تعاریف گوناگونی برای آن ارائه شد )2015، 7تولید )اوماتایو
فی متداول مدیریت دانش فرایندی است که طی آن سازمان به تعری

پردازد )نوناکو فکری خود می ةتولید ارزش و ثروت از دانش یا سرمای
مدیریت . (1394، خانی و رونقینقل در موسی 1995 8،و تاکوچی

ها یا حفظ ماندن سازمانعنصر ضروری برای زنده عنوانبهدانش 
در تعریف دیگر مدیریت . ف شده استها تعریقدرت رقابتی سازمان

ساختارها و ، چارچوبی برای طراحی استراتژی سازمانی عنوانبهدانش 
تواند از آنچه که سازمان می یطوربه، فرایندهای یک سازمان است

ها نیاز به سازمان. آگاه شود، برایش ارزش اقتصادی و اجتماعی دارد
سازماندهی و استفاده از قابلیت ، توسعه، ظرفیت مناسبی برای حفظ

 بر رقبای دیگرماندن در خط مقدم رقابت و غلبه منظوربهکارکنان 
( 2015، کند )اوماتایودارند و این ظرفیت را مدیریت دانش فراهم می

دانش در سازمان توسط افراد  یریکارگبهتوزیع و ، ارائه، و فرایند خلق
 .(1386، ناطق و فراحی، وانینقل در ال 2001کند )بهاترا تسریع می

                                                                   
4. Umpleby 

5. Cybernetics 

6. PLS-SEM 

7. Omotayo 

8. Nonaka & Takeuchi 

9. Bhatt 
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تری تواند درک کاملمفهوم سیستم مدیریت دانش سازمانی می
سیستم مدیریت . دهد به دستاز مدیریت دانش و عناصر آن را 

سازی مبادله و نشر نظامی است که از طریق آسان، دانشِ سازمانی
ناطق ، در الوانی نقل 2000، گیرد )مزو و اسمیتدانش صورت می

توجه به مفهوم مدیریت دانش  ،گریدعبارتبه. (1386، فراحیو 
 .سازدسازمانی ما را به مفهوم سایبرنتیک سازمانی نزدیک می

 

 سایبرنتیک
سایبرنتیک از کلمه یونانی به معنی سکاندار نشأت گرفته که اولین بار 

دیده شده  آمپر فاتیتألهای افالطون و در قرن نوزدهم در در نوشته
اثربخش در نظر  یمداردولتعلم  عنوانبههر دو آن را که  است
دان مشهور به نام نوربرت وینر این مفهوم در کتاب ریاضی ،اندگرفته

، تبار و حاجی شمساییترکیان، فرداحیا شد )نوشین 1984در سال 
حیوان از ، ماشین، علم کنترل و ارتباطات در انسان عنوانبه( و 1391

سایبرنتیک در مورد داشتن هدف و اتخاذ رویکردهایی . برندآن نام می
آیا به هدف تعیین شده  نکهیادانستن . برای رسیدن به آن هدف است

ایم یا نه نیازمند بازخورد است که مفهومی مهم در نائل آمده
ها سایبرنتیک را از بقیه رشته آنچه. (2سایبرنتیک است )پانگارو

تنها بر کنترل و ارتباطات در کند این است که تأکیدش متمرکز می
بلکه ، های مهندسی شده و ساخته دست بشر نیستسیستم
ها و جوامعی که توسط های طبیعی همانند ارگانیزمسیستم

شوند را نیز در بر گذاری و کنترل میها هدفایجادکنندگان آن
سایبرنتیک تنها به . (1389، نوریاسدپور و حاجی، گیرد )زاهدیمی

پردازد نمی، اندها از چه چیزهایی تشکیل شدهکه سیستم این موضوع
. کندکنند نیز بحث میها چگونه عمل میآن نکهیابلکه در مورد 

های به مطالعه نقش انسان در ساختار مدل ژهیوبهسیبرنتیک 
 .پردازدها میسیستم

( 1386، در بذرافشان و دیگران نقل 2001، هی لیگن و جوزلین
های پیچیده از ه معنای ارتباط و کنترل در سیستمسایبرنتیک را ب

آنها اظهار . طریق تمرکز بر سازوکارهای بازخورد ارائه نمودند
، دارند که سایبرنتیک نام عمومی و کلی برای مطالعه کنترلمی

ارتباط و سازمان است و به همین علت موضوع مانایی سایبرنتیک 
یگانه و مشترک سایبرنتیک با دیدگاهی . کنندرا مطرح می

های پیچیده جهان را تحت مطالعه قرار داده و سپس با پدیده
های محیط اطراف تحلیل روابط بین یک پدیده با سایر پدیده

سایبرنتیک این نکته . کندکنترل آن را بررسی می ةها و نحوروش
ارتباطی ذاتی یا ، سازد که هر پدیده با محیط و درونرا روشن می

                                                                   
1. Meso & Smith 

2. Pangaro 

شکل و درجه ، نقش، و شدت و ضعف این روابطقراردادی دارد 
با توجه به اهمیت نقش رعایت . کندپیچیدگی آن را مشخص می
ی که بر مدیریت دانش سازمانی تأثیر ابعاد سایبرنتیک در سازمان و

های عمومی کشور در سازمان نهاد کتابخانه تأثیر گذارد و اینمی
 تأثیر عیت واین پژوهش به بررسی وض ،لذا .بررسی نشده است

های عمومی کشور سایبرنتیک بر مدیریت دانش در نهاد کتابخانه
 .پرداخته است

 

 ابعاد سایبرنتیک
تنوع ، تمایزات و روابط ازجملهمفهوم سایبرنتیک دارای ابعاد مهمی 

بازخورد و ، گذاری و کنترلهدف، آنتروپی و اطالعات، و محدودیت
از این ابعاد  هرکدامسایی با شنا. ضرورت تنوع و قاعده تصمیم است

 :سایبرنتیک بر مدیریت دانش را بهتر بررسی کنیم تأثیر توانیممی

را بـا هـدف  ازیموردناطالعات و دانش ، سازمان: تمایزات و روابط
کند که سازماندهی می یاگونهبهارتباط میان کارکنان خود  یبرقرار

از دانـش  یگیـرهمه افراد بتواند در یک ارتبـاط منطقـی و بـا بهره
، و سازمانی با یکدیگر در ارتباط باشند و در تالشـی هدفمنـد یفرد

در ایـن فراینـد همـه افـراد . به تحقق اهداف سازمانی کمک کننـد
از خـرد جمعـی تبعیـت ، و ذهنی یاز دانش فرد نظرصرفسازمان 

 یت در اجـراینکته حائز اهم. پردازندکرده و به تعامل با یکدیگر می
نـوع تعـامالت و ارتباطـات ، ت دانـشیریمـد ینـدهایاثربخش فرآ

ان یـم بتواند تعامالت اثربخش را در یچنان چه سازمان؛ است یانسان
ش یافـزا یسـازمان یهـا و واحـدهاش در داخـل گروهیکارکنان خو

انتقـال و تبـادل دانـش ، د در سازمانیاحتمال خلق دانش جد، دهد
 یدانـش سـازمان ت اثـربخشیریمـد جـهیدرنتان افراد سازمان و یم

، سـایبرنتیک. (1386، نـاطق و فراحـی، افزایش خواهد یافت )الوانی
نـد ین فرایـا یکننده در اجـرالیدنبال ارتباطات و تعامالت تسـهبه

 .است

های مختلفی است که سیستم از تنوع حالت: تنوع و محدودیت
هایی که کلی اگر تنوع واقعی حالت طوربه. دهدخود نشان می

های باشد که ما تواند نشان دهد کمتر از تنوع حالتسیستم می
گوییم سیستم اصطالحًا می، توانیم به طور بالقوه در نظر بگیریممی

عدم اطمینان ما را از دانش سازمانی ، محدودیت. محدود شده است
ای الزم را انجام هدهد تا پیشگوییدهد و به ما اجازه میکاهش می

 .دهیم

وجود  در هر سیستم عواملی به نام آنتروپی: آنتروپی و اطالعات 

کننده و مختل کننددارند که در خالف جهت نظم سیستم عمل می

بر دو نوع  ند ویگو ین عوامل آنتروپیبه ا، هستندستم یانتظام س

                                                                   
3. Entropy 



 1396شناسی، سال چهارم، شماره چهارم، زمستان فصلنامه مدیریت اطالعات و دانش                                                                                       44

 

 

مثبت که عملکردش در جهت خالف نظم  یآنتروپ. است
مثبت  یدر خالف جهت آنتروپ یمنف یآنتروپ ستم است ویس

الت در جهت اصالح یرات و تعدییجاد تغیا یبرا یعن. یاست
. کندیط عمل میستم در محیس یبقا منظوربهانحرافات و 

دهد و اطالعات در سیستم عدم اطمینان ما را کاهش می
آوریم برابر با دست میمقدار اطالعاتی که از مشاهده به

 .اطمینان است کاهش درجه عدم
بندی و سازماندهی علم سایبرنتیک به اهمیت طبقه

در مدیریت  ،رونیازا .دارداطالعات توجه زیادی مبذول می
اهمیت  رسانی ازهای اطالعاطالعات و در طراحی نظام

اسدپور و ، نقل در زاهدی 2000، 1)بییر. برخوردار است ایویژه
دنبال تبادل اطالعات بهسایبرنتیک با انتقال و . (1389، نوری

 .باشدکاهش آنتروپی و حفظ نظم سیستم می

علم  عنوانبهسایبرنتیک عمومًا : گذاری و کنترلدفه
که  مؤثرندهایی سازمان. شوددرک می مؤثرهای سازمان

 نیترمهم. دارای هدف بوده و برای رسیدن به آن گام بردارند
، بییر) استگرایی هدف ةدربارنوآوری سایبرنتیک توضیح آن 

یک سیستم . (1389، اسدپور و نوری، نقل در زاهدی 2000
تواند در برابر موانع محیطی مستقل همانند یک ارگانیسم می

در . کند از خود مقاومت نشان دهدکه او را از هدف دور می
باالترین سطح هدف یک سیستِم مستقل بقا است و این 

یک انتخاب طبیعی است و های زنده هدف برای همه سیستم
تواند برای جلوگیری از ترین صورت میگذاری به سادههدف

اما همیشه سیستم . انحراف در یک هدف ثابت درک شود
برای رسیدن به اهداف با اغتشاشاتی که هم از بیرون و هم از 
درون وجود دارند سروکار دارد که علم سایبرنتیک با 

ها از اختالالت شفتگیگذاری بر مقررات یا کنترل آهدف
نقل در  2001، 2کند )میرزاحتمالی درون سیستم جلوگیری می

در مدیریت دانش کنترل . (1389، اسدپور و نوری، زاهدی
سازمان به شکل  ازیموردنشود تا اطالعات و دانش سبب می

 یبردارپردازش و مورد بهره، سازماندهیی، مطلوب گردآور
آن دسته از  یسازمان در جستجویند ادر این فر. قرار گیرد

مفید از آنان به فعالیت  یگیراطالعاتی است که بتواند با بهره
بنابراین . خود ادامه دهد و نگاهی مطمئن به آینده داشته باشد

خود را  ازیموردندانش  یاگونهبهیند سازمان باید ادر این فر

                                                                   
1. Beer 

2. Meyers 

مدیریت و کنترل نماید که اطالعات و دانش سازماندهی شده 
 یکه شایسته است نیاز اطالعاتی افراد را برا گونهآن

کنترل توان گفت یدر کل م. سازمانی فراهم سازد یهافعالیت
دیگر عنصر اصلی یک سیستم سایبرنتیکی است که هدف آن 

تا  شودیمکنترل سبب . نظمی استاز انحراف و بی یجلوگیر
 یبه حیات خود ادامه دهد و برخورد خاطرآسودهیک سیستم 

 .منطقی با مسائل و مشکالت آتی داشته باشد

بازخورد نوعی برگشت پیام ارتباطی است که در آن : بازخورد

به پیام فرستنده واکنش  عامدانهریغعامدانه یا  طوربهگیرنده 
دهند تا ها به فرستنده امکان میاین پیام. دهدنشان می

های نظام. با مخاطبانش را ارزیابی کند وضعیت ارتباطی خود
سالم ارتباطی بازخورد را غنیمتی برای اصالح خود قلمداد 

کند زیرا به ما کنند و نقش مهمی در ارتباطات بازی میمی
، رادشوند )محسنیانهای ما تفسیر میگوید چگونه پیاممی

، شمساییتبار و حاجیترکیان، فردنقل در نوشین 1389
، در رویکرد سایبرنتیکِی مدیریت دانش سازمانی. (1391

 دیرمفیغآورد تا میزان مفید یا بازخورد این امکان را فراهم می
اطالعات و دانش سازماندهی شده برای سازمان مشخص 

یابد خوبی در میدر این مرحله سازمان به ،گریدعبارتبه. شود
ف از که دانش سازماندهی شده به چه میزان در راستای اهدا

از طریق این فرایند سازمان . پیش تعریف شده آن است
های خود را در ارتباط با مدیریت دانش ها و توانمندیکاستی

کند ها اقدام میشناسایی و نسبت به بازنگری و اصالح کاستی
 .(1391، وحاجی شمسایی، تبارترکیان، فرد)نوشین

ع در با افزایش میزان تنو: تصمیم ةضرورت تنوع و قاعد
. سیستم باید تنوع موجود در سازوکار کنترل نیز افزایش یابد

 ،درواقع. اشبی این اصل را قانون ضرورت تنوع نامیده است
تنوع در ، آمیز با تنوع موجود در سیستمبرای برخورد موفقیت

قانون اشبی یک نیاز اساسی به . سازوکار کنترلی ضرورت دارد
تنوع اقدامات موجود در گوید دهد که میکنترل را شرح می

اندازه تنوع رفتارهای موجود هر سیستم کنترلی باید حداقل به
تنها پس از این ، در یک سیستم کنترل شده گسترده باشد

است که سیستم کنترلی قادر است با هر تنوع رفتاری در 
سیستم کنترل شده اقدامات مناسب را انجام دهد و بر هر 

گوید نکانسکی می. اشته باشدخروجی حاصل از تعامل تسلط د
 ةمستلزم یک قاعد، گرا در یک سیستم هدفمندهر اقدام هدف

سیستم ممکن است ، تصمیم ةبدون قاعد. تصمیم خاص است
تصمیماتی که در دنیای خارجی . به روش دلخواه عمل کند
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کافی قدرتمند باشند موجب  اندازهبهگرا و هدف، سیستم
به صورت فعاالنه واکنش  های کنترلیشوند که سیستممی

تا تصمیمی گرفته نشود اقدامات سیستِم  ،بنابراین. نشان دهند
، نقل در زاهدی 2008، 1نچانسکی) استمعنا کنترل بی

 در سازمان نیاز است تصمیم . (1389، اسدپور و نوری
د تا بتوان شگیری از دانش ویژه مشخص خصوص بهرهدر

 .کنترل الزم را اعمال کرد
 

 های پژوهشفرضیه
ت ابعاد یهای عمومی کشور از نظر رعانهاد کتابخانه. 1

 .است یت مناسبیسایبرنتیک در وضع

ت ابعاد یهای عمومی کشور از نظر رعانهاد کتابخانه. 2
 .است یت مناسبیمدیریت دانش در وضع

سازی مدیریت دانش در نهاد بین ابعاد سایبرنتیک و پیاده. 3
داری مثبت و معنی ةکشور رابط های عمومیکتابخانه

 .وجود دارد

متغیر سایبرنتیک بر مدیریت دانش در مدل مفهومی  . تأثیر4
 .دار استیارائه شده مثبت و معن

 

 روش پژوهش
کاربردی و از نظر روش توصیفی ، پژوهش حاضر از نظر هدف

آماری این پژوهش کلیه  ةجامع. باشدو از نوع همبستگی می
عمومی کشور  هایان ستادی نهاد کتابخانهکارشناسان و مدیر

، نفر است که برای تحقق اهداف پژوهش 200به تعداد 
ع شد که از این تعداد یتوز ین همه کارکنان ستادیپرسشنامه ب

پرسشنامه این پژوهش . ها پاسخ دادندنفر به پرسشنامه 170
برای سنجش  سؤال 19)گویه( است که  سؤال 38شامل 

مربوط به ارزیابی اقدامات مدیریت  سؤال 19سایبرنتیک و 
برای سنجش مدیریت دانش از پرسشنامه . دانش است

حفظ و نگهداری ، استاندارد استفاده شده است که ایجاد دانش
دانش را مورد  یریکارگبهتبدیل و انتقال دانش و ، دانش

سوا ، کیبرنتیدهد و در بخش پرسشنامه ساسنجش قرار می
ک یبرنتیدر سا یس شش بعد اصلپرسشنامه براسا الت
، و اطالعات یآنتروپ، تیتنوع و محدود، زات و روابطی)تما

بازخورد و ضرورت تنوع و قاعده ، و کنترل یگذارهدف
 ةپرسشنام یمحتوا یین رواییتع منظوربه. شد یم( طراحیتصم

ن باره که یک از قضاوت متخصصان و خبرگان در ایبرنتیسا
 ییمحتوا ةزان معرف حوزیم پرسشنامه تا چه یهاسؤال

                                                                   
1. Nechansky 

اما با توجه به استفاده از . بهره گرفته شد، موضوع هستند
به قضاوت  یازیت دانش نیریمد یاستاندارد برا ةپرسشنام

پرسشنامه از  ییاین پاییتع منظوربه. نبود ییمتخصصان و روا
 .اس .اس ی.پ .اس یآمار افزارنرمکرونباخ و  یروش آلفا
پرسشنامه  ییایکرونباخ جهت سنجش پا یآلفا. دشاستفاده 

 یهاسؤال یو برا 84/0ت دانش یریمد یهاسؤال یبرا
دهنده ها نشانافتهی ،نیبنابرا. به دست آمد 89/0ک یبرنتیسا
در پرسشنامه از . ابزار پژوهش است یت اعتماد الزم برایقابل

ک یزان تطابق سازمان را با هریدهندگان خواسته شد مپاسخ
اد یز یلی( تا خ1کم ) یلیاز خ کرتیف لیها براساس طهیاز گو

 یهال دادهیه و تحلیتجز منظوربه. ( مشخص کنند5)
پژوهش از آزمون  یهاهیآزمون فرض یشده و برا یآورجمع

رسون و مدل معادالت ساختاری با یو پ یاتک نمونهیت
 .حداقل مربعات جزئی استفاده شد

 

 هال یافتهیه و تحلیتجز
بودن ابتدا نرمال، هاپاسخگویی به آزمون فرضیهجهت 

های دو متغیر مدیریت دانش و ابعاد سایبرنتیک با استفاده داده
د و نتایج به دست شاسمیرنوف بررسی  -از آزمون کلموگروف

داری برای هر دو متغیر از یآمده نشان داد مقدار سطح معن
برای هر  آمده دستبههای داده ،بنابراین .بیشتر است 05/0

که  2در پاسخگویی به فرضیه ا و . دو متغیر نرمال هستند
دهنده وضعیت ابعاد سایبرنتیک و مدیریت دانش در نهاد نشان

 ایاز آزمون تی تک نمونه، های عمومی کشور استکتابخانه
با . برای مقایسه میانگین نمونه با یک مقدار ثابت استفاده شد

ای لیکرت گزینه 5طیف  در پرسشنامه از ینکهاتوجه به 
در نظر گرفته  3برابر ، مقدار ثابت ،بنابراین .استفاده شده است

بدین ترتیب اگر میانگین در هر یک از ابعاد . شده است
توان می، بیشتر باشد 3سایبرنتیک و مدیریت دانش از 

های عمومی پذیرفت که آن بعد یا ویژگی در نهاد کتابخانه
ز حد متوسط قرار دارد و وضعیت کشور در وضعیت باالتر ا

بدین ترتیب نتایج به دست آمده به شرح زیر . مناسبی دارد
 :است

 

های وضعیت ابعاد سایبرنتیک در نهاد کتابخانه. 1فرضیه 

نتایج آزمون فرضیه بعد از . عمومی کشور مناسب است

 :گزارش شده است 2 و 1انجام محاسبات در جدول 

                                                                   
2. Likert 

3. One-Sample T Test 
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 ای برای ابعاد سایبرنتیکآزمون تی استودنت تک نمونه. 1 جدول

 میانگین متغیر
انحراف 

 معیار
آماره 

 تی
درجه 
 آزادی

سطح 
 دارییمعن

اختالف 
 هامیانگین

درصد  95اختالف فاصله 
 اختالف

 کرانه باال کرانه پایین
 13/3 76/2 94/2 0 82 08/32 83/0 94/2 تمایزات و روابط
 21/3 93/2 07/3 0 82 46/43 64/0 07/3 تنوع و محدودیت

 14/3 76/2 95/2 0 82 7/30 87/0 95/2 آنتروپی و اطالعات
 04/3 66/2 85/2 0 82 45/30 85/0 85/2 بازخورد

 98/2 68/2 83/2 0 82 63/37 68/0 83/2 گذاری و کنترلهدف
ضرورت تنوع و قاعده 

 تصمیمم
08/3 81/0 29/34 82 0 08/3 90/2 26/3 

 
 ه سایبرنتیکمؤلفای برای نتایج آزمون تی تک نمونه. 2 جدول

 هااختالف میانگین دارییسطح معن درجه آزادی آماره تی انحراف معیار میانگین متغیر
 درصد اختالف 95فاصله اختالف 

 کرانه باال کرانه پایین

 59/3 08/3 282 0 82 31/45 59/0 95/2 سایبرنتیک

 
 یداریمعنبا توجه به مقدار سطح ، 2جدول و  1جدول براساس 

توان گفت ابعاد سایبرنتیک در نهاد ( می05/0از  ترکوچک)
های عمومی به غیر از دو مورد در ابعاد تنوع و محدودیت کتابخانه

تصمیم در وضعیت مناسبی قرار  ةو بعد ضرورت تنوع و قاعد

 .شوداول تحقیق رد می ةفرضی ،بنابراین. ندارند
های وضعیت مدیریت دانش در نهاد کتابخانه. 2 ةیفرض

 .عمومی کشور مناسب است

 

 ای برای ابعاد مدیریت دانشآزمون تی تک نمونه. 3 جدول

 میانگین متغیر
انحراف 
 استاندارد

آماره 
 تی

درجه 
 آزادی

سطح 
 دارییمعن

اختالف 
 هامیانگین

درصد  95فاصله اختالف 
 اختالف

 کرانه باال کرانه پایین

 02/3 77/2 289/2 0 82 41/46 56/0 89/2 ایجاد دانش

 14/3 79/2 97/2 0 82 41/33 81/0 97/2 حفظ و نگهداری دانش
 13/3 82/2 98/2 0 82 99/38 69/0 98/2 تبدیل و انتقال دانش

 86/2 52/2 69/2 0 82 84/31 77/0 69/2 دانش یریکارگبه

 

 مؤلفه مدیریت دانشای برای نتایج آزمون تی تک نمونه. 4جدول 

 میانگین متغیر
انحراف 

 معیار
آماره 

 تی
درجه 
 آزادی

سطح 
 دارییمعن

اختالف 
 هامیانگین

درصد  95فاصله اختالف 
 اختالف

 کرانه باال کرانه پایین
مدیریت 

 دانش
88/2 52/0 14/50 82 0 77/2 3 59/3 

 
توان گفت درصد می 95با اطمینان ، 4و  3جدول براساس 

های عمومی کشور در وضعیت مدیریت دانش در نهاد کتابخانه
 .شوددوم تحقیق نیز رد می ةفرضی ،بنابراین. قرار ندارند یمناسب

داری بین مدیریت دانش و مثبت و معنی ةرابط. 3 ةیفرض

های عمومی کشور وجود سایبرنتیک در نهاد کتابخانه

 .دارد
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ها جهت انجام این فرضیه و با توجه به نرمال بودن توزیع داده
 .دشاز آزمون همبستگی پیرسون استفاده 

بین سایبرنتیک و  ةنتایج آزمون پیرسون برای بررسی رابط. 5 جدول
 مدیریت دانش

 متغیر
ضریب 

 همبستگی
سطح 

 دارییمعن
مدیریت دانش و ابعاد 

 سایبرنتیک
74/0 0 

 
به دست  74/0پیرسون  یهمبستگاز آنجایی که ضریب 

)سطح  آمده است و از آنجایی که مقدار معیار تصمیم
 05/0از  ترکوچکآمده است و  به دست داری( صفریمعن
دار است و یآمده معن به دستضریب همبستگی  ،لذا .باشدمی

 یهادر نهاد کتابخانهبین مدیریت دانش و ابعاد سایبرنتیک 
تحقیق  3 ةو فرضی داری وجود داردیمعن ةرابطکشور  یعموم

 .شودتأیید می
 
متغیر سایبرنتیک بر مدیریت دانش در  . تأثیر4 ةیفرض

 .دار استیمدل مفهومی ارائه شده مثبت و معن

سازی معادالت تحقیق از مدل 4 ةیفرضبرای بررسی 
از . استفاده شده است یجزئساختاری با رویکرد حداقل مربعات 

بینی توان به توانایی آن در پیشدالیل استفاده از این مدل می
های ترکیبی و پشتیبانی از مدل، های جدیدتوسعه مدل، مدل

افزار آن در این رویکرد از پرکاربردترین نرم. انعکاسی اشاره کرد
این فرضیه با . استفاده شده است 1اس. ال. پی -به نام اسمارت

: شودزئی با دو روش آزمون میکمک روش حداقل مربعات ج
 .گیری و مدل ساختاریمدل اندازه

 

 تحلیل مدل پژوهش
مدل معادالت ساختاری یک رویکرد جامع برای آزمون فرضیات 

در این پژوهش از . (1391، شده و مکنون است )هومن مشاهده
( PLSمدل معادالت ساختاری با روش حداقل مربعات جزئی )

این روش برای . استفاده شده است، هستند مؤلفه محورکه 
گیری از اندازه هایداده غیرنرمال و مدل، های کوچکنمونه

های توانمند تحلیل مورد یکی از روش عنوانبهنوع سازنده 
یابی شناسی مدلکلی در روش طوربه. گیرداستفاده قرار می

 15تا  5تواند بین معادالت ساختاری تعیین حجم نمونه می
 ،بنابراین. گیری شده تعیین شودازای هر متغیر اندازه مشاهده به

                                                                   
1. Smart-PLS 

 یدپرسشنامه آمده است با گویه در 38در پژوهش حاضر که 
از آنجا که حجم نمونه در . باشد 570تا  190حجم نمونه بین 
از مدل یابی معادالت  ،لذا است. نفر بوده 200پژوهش حاضر 

مدل . ده استاس استفاده ش. ال. ساختاری با استفاده از پی
. افزار اسمارت پیهای نرمتفسیر خروجی، هدف از آزمون مدل

در این پژوهش با کمک روش حداقل مربعات . اس است. ال
مدل پژوهش با دو روش ، اس. ال. افزار اسمارت پیجزئی و نرم
گیری )روایی و پایایی( و مدل مدل اندازه: شودآزمون می

 .ساختاری
دهد که پژوهش حاضر را نشان میمدل عمومی . 1شکل 

گیری متغیر مدیریت دانش و ابعاد سایبرنتیک در آن مدل اندازه
 .اول تقلیل یافته است ةبه تحلیل عاملی مرتب

 

 گیری متغیر مدیریت دانش و ابعاد سایبرنتیکمدل اندازه. 1شکل 

 گیریارزیابی مدل اندازه
-ون مدلآزم. مدل پژوهش حاضر از نوع مدل انعکاسی است

: شوداصلی می ةگیری انعکاسی شامل سه مرحلهای اندازه
آزمون روایی و آزمون کیفیت مدل ، آزمون پایایی مدل

 .(1393، )محسنین و اسفیدانی گیری انعکاسیاندازه
ها با استفاده از برای تحلیل داده: آزمون پایایی و روایی

بعد از سنجش بارهای عاملی نوبت ، اس. ال. پی الگوریتم روش
ترکیبی به محاسبه و گزارش ضریب آلفای کرونباخ و پایایی 

چون مقدار . آمده است 6در جدول  که رسدها می( سازه2آرسی)

                                                                   
2. CR 
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لذا مدل ، بود 7/0ها بیشتر از مربوط به این معیارها برای سازه
 منظوربههمچنین . پژوهش از پایایی مناسب برخوردار است

گیری از شاخص روایی همگرا استفاده ن روایی مدل اندازهآزمو
اس برای . ال. افزار پینرم بر پایه 1معیار میانگین واریانس. شد

 .باال است 5/0مقدار این معیار از . این منظور محاسبه شد
 .گیری مطلوب استهای اندازهروایی همگرای مدل ،بنابراین

 و میانگین واریانس ایی ترکیبیضرایب آلفای کرونباخ و پای. 6جدول 

 هاسازه
آلفای 
 کرونباخ

پایایی 
ترکیبی 

(CR) 

معدل واریانس 
استخراج شده 

(AVE)-روایی 

متغیرهای مدیریت 
 دانش

72/. 82/. 54/. 

متغیرهای ابعاد 
 سایبرنتیک

83/. 88 /. 56/. 

 

مقدار ضریب ، دهداس نشان می. ال. سازی با پیاجرای مدل
 .( است. /54متغیر مکنونِ مدیریت دانش )تعیین برای 

 

داری میان ابعاد یآزمون مدل ساختاری )ضریب معن. 2 شکل
 سایبرنتیک و مدیریت دانش(

 

                                                                   
1. Average Variance Extracted (AVE) 

تی( از طریق آزمون  ةداری ضرایب مسیر )آماریمعن

 بوت استراپ
گر این که ا. ه استیا رد فرضی أییدت یمالک اصل یت ةمدار آمار

بیشتر باشد نتیجه  58/2و  96/1و  64/1 مقدار آمار به ترتیب از
 دییتأ ددرص 99و  95، 90که آن فرضیه در سطوح  میریگیم
همچنین باید گفت که اگر مقدار ضریب مسیر بین . شودیم

متغیر مکنون مستقل و متغیر مکنون وابسته مثبت باشد نتیجه 
گیریم که با افزایش متغیر مستقل شاهد افزایش در متغیر می

داری میان ابعاد یضریب معن 7 جدولطبق . خواهیم بود وابسته
ابعاد  ،بنابراین .است 65/11و مدیریت دانش برابر با  سایبرنتیک
داری بر مدیریت دانش در نهاد یمثبت و معن تأثیر سایبرنتیک

توان ین مدل میهای عمومی کشور دارد و براساس اکتابخانه
مثبت آن را در  تأثیر توانیک میبرنتیت ابعاد سایگفت با رعا

مثبت  ةن رابطید که ایت دانش در سازمان دیریبهبود ابعاد مد
ک بر یبرنتیابعاد سا تأثیر ز مشهود است کهین 2در شکل 

به این . دار استیمثبت و معن، 65/11ب یت دانش با ضریریمد
ضریب مسیر  ،درواقع. شودتحقیق تأیید می 4 ةترتیب فرضی

 ةعلی خطی و شدت و جهت این رابط ةکننده وجود رابطبیان
 .بین دو متغیر مکنون است

 نتایج آماره تی. 7جدول 

 تحقیق ةفرضی
ضریب 
 مسیر

 tآماره 
نتیجه 
 آزمون

مدیریت  ابعاد سایبرنتیک
 دانش

73/. 65/11 
 ییدتأ

 فرضیه

 

 2آزمون کیفیت مدل ساختاری
محاسبه  3شاخص افزونگی از طریقی رکیفیت مدل ساختا

هدف این شاخص بررسی توانایی مدل ساختاری در . شودمی
چنانچه مقدار . است 4پوشیبینی کردن به روش چشمپیش

دهد که مقادیر مشاهده شده خوب باالی صفر باشد نشان می
 .(8)جدول  بینی دارداند و مدل توانایی پیشبازسازی شده

 
 

                                                                   
2. Structural Model 
3. CV Red 

4. Blindfolding 
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 نتایج آزمون کیفیت مدل ساختاری. 8 جدول

 I-SSE/SSO متغیرهای مکنون

 56/0 ابعاد سایبرنتیک
 29/0 مدیریت دانش

 

 آزمون کلی مدل معادالت ساختاری شاخص
های معیار مربوط به بخش کلی مدل 1شاخص نیکویی برازش

، این معیار از طریقبدین معنی که . معادالت ساختاری است
گیری و تواند پس از بررسی برازش بخش اندازهمحقق می

برازش بخش کلی را ، کلی پژوهش خودبخش ساختاری مدل 
 2وتزلس و همکاران. (1392، )داوری و رضازاده کردنیز کنترل 

مقادیر  عنوانبهرا  36/0و  25/0، 01/0( سه مقدار 2009)
، در پژوهش حاضر. اندهکردمتوسط و قوی برای معرفی ، ضعیف

آمد که با توجه به  به دست 545. 0مقدار برازش کلی مدل 
لس و همکارانش مدل ارائه شده از برازش قوی معیار وتز

در  جه حاصل از آنیبه نت توانیمبرخوردار است و 
 .دکراتکا  یریگمینصم

 

 گیرینتیجهبحث و 
ت یریک و مدیبرنتیت ابعاد سایوضع ییشناسا، قیهدف تحق
 کشور و یعموم یهانهاد کتابخانه ید کارکنان ستادیدانش از د

قات یدر تحق. ت دانش بودیریبر مدک یبرنتیابعاد سا تأثیر
ها پرداخته شده ت دانش در سازمانیریت مدیبه اهم یمختلف
به دنبال  یقبل یهاد پژوهشییأن تحقیق ضمن تیا، است
ت دانش در نهاد یریک بر مدیبرنتیسا تأثیر رابطه و یبررس

مدل عمومی دانش  براساس. کشور است یعموم یهاکتابخانه
، دانش شامل ایجاد دانش در سازمان تیریمدچرخه ، در سازمان

 تیدرنهانگهداری و انتقال دانش در سراسر سازمان و 
در این تحقیق نیز ضمن توجه به اهمیت . آن است یریکارگبه

ها به بررسی وضعیت مدیریت دانش مدیریت دانش در سازمان
های عمومی کشور و وضعیت سایبرنتیک در نهاد کتابخانه و

تواند در یک با ابعاد خاص خود میبرنتیکه سای تأثیر بررسی
مدیریت دانش در سازمان داشته باشد  یریکارگبهل و یتسه
و  یفین منظور ابتدا با استفاده از آزمون توصیا یبرا. پردازدمی

ت دانش یریک و مدیبرنتیت ابعاد سایبه وضع یاتک نمونهیت
نتایج نشان داد . کشور پرداخته شد یعموم یهانهاد کتابخانهدر 

                                                                   
1. Goodness of  Fit 
2. Wetzels & et al. 

که وضعیت ابعاد سایبرنتیک و مدیریت دانش در نهاد 
 .های عمومی کشور در وضعیت مناسبی قرار نداردکتابخانه

مختلف در  یهاک بخشیچون تفک ییهاهمؤلفوجود 
واگذاری ، ن کارکنان و واحدهایارتباطات گسترده در ب، سازمان

مناسب برای توزیع کانال ارتباطی ، اطالعات به کارکنان موقعبه
حفظ وحدت  منظوربهتعامل بین افراد ، اطالعات در سازمان

دهی گزارش، ها و قوانین روشن سازمانیدستورالعمل، سازمانی
های مناسب براساس اهداف سازمان اخذ تصمیم، سریع و مداوم

 یریکارگبهنگهداری و ، شود که سازمان در کسبباعث می
ک موفق یبرنتیسا یهاهمؤلفت یعادانش موفق باشد و از نظر ر

در ، های یادگیری مناسبو از سوی دیگر وجود گروه. شود
وجود آزادی عمل ، اختیار گذاشتن تجارب کارکنان با همدیگر

 یبرگزار، های خودسازی ایدهدر بین کارکنان جهت پیاده
، نارها جهت ارتقا دانش کارکنانیو سم یآموزش یهادوره

. گرددیت دانش میریمد یسازادهیدر پ ت سازمانیموجب موفق
ابعاد سایبرنتیک نیز ، با انجام درست فرایندهای مدیریت دانش

در سازمان اجرا شوند و این نشان از ارتباط  یخوببهتوانند می
های سایبرنتیک و مدیریت دانش در سازمان همؤلفدوسویه بین 

ن ین ایب ارتباط مثبت ةدهندرسون نشانیدارد که نتایج آزمون پ
در بعد  دیهای عمومی کشور بانهاد کتابخانه. ه بودمؤلفدو 

های سایبرنتیک ضمن ایجاد ارتباطات گسترده بین بخش
کانال ارتباطی مناسب برای توزیع اطالعات وجود ، سازمانی

منبع قدرت سازمانی به رسمیت  عنوانبهداشته باشد و اطالعات 
 موقعبهاخلی و خارجی های دهمچنین ناهماهنگی، شناخته شود

و اطالعات متناسب با نیاز ، شناسایی و گزارش داده شود
 یاز سو. شرح وظایف ارائه شود براساسواحدهای مختلف و 

ت در یموفق منظوربهکشور  یعموم یهاگر نهاد کتابخانهید
باید فضایی برای تبادل تجارب و دانش ، مدیریت دانش یاجرا

ها می در قالب حضور در انجمنافراد به صورت رسمی و غیررس
هایی آموزشی فراهم شود و دانش فردی را در سازمان و برنامه

فرایند ارتباطات و ، از طریق آموزش ارتباطات. گسترش دهد
تعامل میان کارکنان و مدیران فراهم و با فراهم آوردن فضایی 

اعتماد متقابل و کارگروهی موجب توسعه و ، برای همکاری
ناطق و ، ج تحقیق الوانییکه نتا. یت دانش گرددانتقال مدیر

 ییهاتیفعالدهد که در ین امر را نشان میز ای( ن1386فرحی)
مانند خلق و انتقال دانش آنچه بیش از هر عامل دیگری 

در . عامل انسانی و تعامل افراد است، گذار استتأثیر ضروری و
این فرایند  ةکننداین بین ساختار سازمان و فناوری تسهیل

، تواند با اجرای متنوع آموزش ضمن خدمتنهاد می. باشندمی
اندیشی و حل مشکالت به سبک مشارکتی اجرای جلسات هم



 1396شناسی، سال چهارم، شماره چهارم، زمستان فصلنامه مدیریت اطالعات و دانش                                                                                       50

 

 

. سهیم شدن کارکنان در دانش ضمنی یکدیگر را تسهیم نماید
دانش نیز این نکته حائز اهمیت  در رویکرد سایبرنتیکی مدیریت

های ذهنی خود را و داشته است که افراد یک سازمان تجربیات
 منزلهبهگذارند و این با دیگر افراد سازمان به اشتراک می

حرکت در جهت تبدیل دانش ضمنی به دانش آشکار یا صریح 
 یهاتیفعالهای مربوط به از سوی دیگر نهاد بایستی داده. است

ثبت نماید و ، حفظ و نگهداری دانش منظوربهجاری سازمان 
 یریکارگبهی ثبت و مستندسازی دانش و نیز هابرای فعالیت

بایست ساختار و تکنولوژی مناسب فراهم آید تا دانش آن می
حاصل از اقدامات مدیریت دانش را ذخیره و در سازمان به کار 

دانش جدید در  یریکارگبهکاربرد و  منظوربههمچنین . گیرد
بال کرده دانش جدید استق ةها و توسعنهاد باید از ایده، سازمان

 نکهیاکما . ها صورت گیردو پرداخت پاداش برای صاحبان ایده
ز نشان داد که کاربرد ی( ن1386ناطق و فرحی)، تحقیق الوانی

ها و فرایندهای رسمی سازمانی رویه، دانش را شامل ساختارها
ها و خلق دانش جدید در سازمان را پردازیباشد که ایدهمی

ند تا دانش جدید در فرایندهای ککند و تالش میتشویق می
 . سازمانی به کار گرفته شود

ک یبرنتین سایارتباط ب 3 ةیفرض یهاافتهین برطبق یهمچن
ه مؤلفن دو یوجود داشته باشد و ا تواندیمت دانش یریو مد

به  ارتباطیبه مؤلفن دو یا یگر دارند و بررسیارتباط با همد

ه مؤلفن دو ین ایارتباط ب یبه بررس توانیمست و یگر نیکدی
ک یبرنتیابعاد سا ی تأثیربه بررس 4ه ین منظور فرضیبد. پرداخت

، های این بخش نشان دادت دانش پرداخت که یافتهیریبر مد
ک در یبرنتیابعاد سا یریکارگبهن یب یدارمثبت و معنی تأثیر

ت دانش در سازمان وجود دارد یریسازمان و بهبود عملکرد مد
شود پیشنهاد می 4 ةآمده از فرضی به دستکه با توجه به نتایج 

های اصول سایبرنتیک در نهاد کتابخانه یریکارگبهزمینه 
عمومی کشور فراهم آید تا شاهد موفقیت مدیریت دانش باشیم 

بر ابعاد سایبرنتیک موجب  دیتأکگر توجه و ید یو از سو
. کندیفراد در مدیریت دانش را فراهم ممشارکت فعال ا

به ، سایبرنتیک با ارائه نگاه جدید به کنترل و مدیریت اطالعات
سازماندهی و ، کند تا بتوانند با گردآوریها کمک میسازمان

به موفقیت مدیریت  شیازپشیبگیری و استفاده از بازخورد بهره
ره کرد باید اشا تیدرنها. دانش در سازمان امیدوار باشند

، سایبرنتیک با کمک به موفقیت مدیریت دانش در سازمان
راهکار کارآمدی برای حل مشکالت سازمان از طریق خلق و 

گیری از دانش برای دستیابی به اهداف سازمانی حفظ و بهره
از سوی دیگر مدیریت دانش موفق و اصولی در سازمان . است

شود که با یموجب تعامل بین همکاران و توسعه دانش جدید م
در جهت  مؤثر یاگونهبهتوان دانش را رویکرد سایبرنتیکی می
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